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முன்னுரை�

ந8து தமிழ் 8ாதம் ஒவ்வெவான்றுக்கும் ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு.  ஆடி 8ாதம் அம்8ன் 
8ாதம் என்று சிறப்பா� வெ�ாண்டாடப்படுகின்றது. அம்8ன் ஆலயங்�ளில் வெவள்ளி, 
வெசவ்வாய், ஞாயிறு தினங்�ளில் கூழ் வார்த்தல் 8ற்றும் சிறப்பு வழிபாடு�ள் 
நரைடவெபறுகின்றன. அதற்கு �ா�ணம் ஆடி 8ாதம் அயன 8ாதம் ஆகும். சூரியன் தனது 
வடக்கு நநாக்கிய யாத்திரை�ரைய முடித்து வெதற்கு நநாக்கிய யாத்திரை�ரைய துவக்கும் 
8ாதம்  இது. அதாவது தக்ஷிணாயணம் துவங்கும் 8ாதம். தக்ஷிணாயனக் �ாலம் 
நதவர்�ளின் இ�வு நந�ம் என்பதால் ஆடி 8ாதம் நதவர்�ளின் சாய�ட்ரைச அதாவது 
ந�ாதூளிக் �ாலம் என்பது ஐதீ�ம். பித்ருக்�ளுக்கு மி�வும் உ�ந்த �ாலம்.

“ஆடிப்பட்டம் நதடி விரைத”, “ஆடி �ாற்றில் அம்மிநய பறக்கும்” என்பவெதல்லாம் ஆடி 
8ாதத்ரைதப் பற்றிய பழவெ8ாழி�ள்.  ஆடியில் வெதன் ந8ற்கு பருவ 8ரைழ நQா�ா� 
வெபய்யும் 8ாதம் எனநவ பல வெதாற்று நநாய்�ள் உருவா� வாய்ப்பு உள்ளதால் அரைத 
தடுப்பதற்�ா� நவப்பிரைல, வெவங்�ாயம், �லந்து ந�ழ்வ�கு கூழ் பரைடத்து அம்8ரைன 
வழிபாடு வெசய்வரைத ஏற்படுத்தினர் முன்நனார்�ள். 

வான் முகில் வளாது வெபய்து, பூமி குளிர்ந்து, நிலம் வெசழித்து பயிர்�ள் நன்றா� வளர்ந்தது
சூல் வெ�ாண்டு இருப்பரைத உணர்த்தும் வித8ா� அம்பாநள சூல் வெ�ாண்டிருப்பதா� 
பாவித்து ஆடிப்பூ�த்தன்று அம்8னுக்கு வரைள �ாப்பு நடத்திக் வெ�ாண்டாடும் 8ாதம், 
பூமி நதவியின் அம்ச8ான பூ8ாரைலயும், பா8ாரைலயும் சூடிக்வெ�ாடுத்த 
சுடர்க்வெ�ாடியாள் ஆண்டாள் அவதரித்த நாளும் அதுநவ. ஆடி அ8ாவாரைச பித்ரு 
தர்ப்பணத்திற்கு மி�வும் உ�ந்த நாள். 
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ஆடி வெபௌர்ணமியன்றுதான் ஹயக்ரீவர் அவதா�ம் வெசய்தார். ஆடிக் கிருத்திரை�யும் 
சிறப்பா� வெ�ாண்டாடப்படுகின்றது. வெபரிய திருவடியாம் �ருடாழ்வார் அவதா�ம் 
வெசய்தது ஆடி சுவாதியில்தான்.

ஆடி பதிவெனட்டாம் வெபருக்�ன்று வான் வெபாய்ப்பினும் தான் வெபாய்யா வெபான்னி 
நதியாம் �ாவிரி நதிரையப் நபாற்றிக் வெ�ாண்டாடி அவரைள பூசிக்கும் நாள். 

ந8து தமிழ�த்தில் இவ்வாறு என்றால் அண்ரைட 8ாநில8ான ந��ளத்தில் ஆடி 8ாதம் 
இ�ா8ாயண 8ாதம் என சிறப்பா� வெ�ாண்டாடுகின்றனர். தமிழ�த்ரைத விட பல 
8டங்கு வெதன் ந8ற்கு பருவக் �ாற்றால் 8ாரி ந��ளத்தில் வெபாழிகின்றது. எனநவ 
இவர்�ள் இம்8ாதத்ரைத மி�வும் �டின8ான 8ாத8ா� �ருதுகின்றனர்.  8ரைழக்�ாலம் 
என்பதால் பயிர் சாகுபடி மி�வும் சிறப்பா� இருக்கும், எனநவ இம்8ாதத்தில் வெதாற்று 
நநாரைய தவிர்க்கும் வண்ணம் தினமும் இ�ா8ாயணத்ரைத வீட்டில் பா�ாயணம் வெசய்யும்
வழக்கில் உள்ளது.

ந��ளத்தில் இ�ா8 சந�ாத�ர்�ள் நால்வருக்கும் தனி ஆலயங்�ள் அரை8ந்துள்ளன. ஒந� 
நாளில் நான்கு தலங்�ளிலும் வெசன்று நான்கு சந�ாத�ர்�ரைளயும் பக்தர்�ள்  
வழிபடுகின்றனர்.  இந்த நான்கு தலங்�ளுக்கும் 8ற்றும் அருகில் உள்ள சில தலங்�ள் 
8ற்றும் இ�ண்டு அம்8ன் ந�ாவில்�ளின், ந��ளத்தின் சிறப்பு மிக்� யாரைன�ள் 
அணிவகுத்து வெ�ாண்டாடும் பூ�ம் உற்சவத்ரைதயும் �ாணும் பாக்கியம் அடிநயனுக்கு 
வாய்த்தது.  அவ்வனுபவத்ரைத அன்பர்�ளுடன் பகிர்ந்து வெ�ாள்ளநவ இந்நூல்.  வம்மின் 
அன்பர்�நள இ�ா8 சந�ாத�ர்�ள் நால்வரை�யும் திவ்ய8ா� நசவிக்�லாம்.

இ�ா8ாயண சந�ாத�ர்�ளுக்�ான ஆலயங்�ள் எங்கு அரை8ந்துள்ளன, அரைவ யாரைவ. 
அங்கு வெசல்லும் பாக்கியம் எப்படி கிட்டியது. ந8லும் எந்வெதந்த ஆலயங்�ரைள 
தரிசித்நதாம் என்ற த�வல்�ரைள முதலில் �ாணலாம். 

பா�த நாட்டில் இ�ண்டு 8ாநிலங்�ளில் இ�ா8ாயண சந�ாத�ர்�ளான  இ�ா8ர், ப�தன், 
இலக்குவன் 8ற்றும் சத்ருக்னன் ஆகிய நால்வருக்கும் ஆலயங்�ள் அரை8ந்துள்ளன.  
முதலாவது ந��ளத்தில் திருச்சூர் 8ற்றும்  வெ�ாச்சி இரைடப்பட்ட பி�நதசத்திலும், 
இ�ண்டாவது உத்த�ா�ண்ட் 8ாநிலத்தில்  நதவ பி�யாரை�  8ற்றும் ஹரித்வார் - 
ரிஷிந�ஷ்  தலங்�ளிலும் இவ்வாலயங்�ள் அரை8ந்துள்ளன. வடக்கில்  உத்த��ாண்ட் 
8ாநிலத்தில் நதவப் பி�யாரை�யில் இ�ா8பி�ானுக்கும், லட்சு8ண Qுலாவில் 
இலக்குவனுக்கும், ரிஷிந�சத்தில் ப�தன்,  8ற்றும் சத்ருக்னனுக்கும் ஆலயங்�ள் 
உள்ளன. அது நபாலநவ ந��ளாவிலும் நான்கு சந�ாத�ர்�ளுக்�ான ஆலயங்�ள் 
அரை8ந்துள்ளன.  இரைவ குருவாயூரிலிருந்து வெதற்ந� வெசல்லும் நதசிய 
வெநடுஞ்சாரைலயின் (NH-17) ) அருந�  அரை8ந்துள்ளன.

இவ்வாறு நான்கு ந�ாவில்�ள் ந��ளத்தில் உள்ளதற்�ான ஐதீ�ம். விஷ்ணு பக்த�ான 
வக்ந�ரை�8ால் என்பவர் கூடல் 8ாணிக்�ம் என்ற கி�ா8த்தின் தரைலவ�ா� இருந்தார். 
இவ�து �னவில் வந்த வெபரு8ாள் �டற்�ரை�யில் ஒரு புரைதயல் உள்ளது என்று கூறி 

 5 



நாலம்பல  யாத்திரை�

அரைழத்து வெசன்றார்.  அவர் �ாட்டிய இடத்தில் நான்கு அற்புத சிரைல�ள் ஒன்று 
நபாலநவ இருந்தன. துவாப�யு�த்தில் ஶ்ரீகிருஷ்ணர் பூமிக்கு வந்த நபாது பூஜித்த 
மூர்த்தங்�ளான அச்சிரைல�ள் தச�த புத்தி�ர்�ளின் சிரைல�ள் ஆகும். அவர்�ரைள அவர் 
திருப்பரை�யார்,  இரிஞ்ஞாலக்குடா, திருவெ8ாழிக்�ளம், பாயம்8ால் ஆகிய நான்கு 
தலங்�ளில் பி�திஷ்ரைட வெசய்தார்.  அரைவ “நாலம்பலம்” என்றரைழக்�ப்படுகின்றன

திருச்சூர் திருப்பி�யாரில் இ�ா8ர் ஆலயம் – எர்ணாகுளம் குருவாயூர் நதசிய 
வெநடுஞ்சாரைலயில் குருவாயூரில் இருந்து சு8ார் 25 கி.மீ தூ�த்தில் அரை8ந்துள்ளது. 

இரிஞ்ஞாலக்குடாவில் ப�தர் ஆலயம்  - திருச்சூர் வெ�ாடுங்�ல்லூர் சாரைலயில் 
திருச்சூரில் இருந்து சு8ார் 22 கி.மீ உள்ளது.

திருமூழிக்�ளத்தில் லக்ஷ்8ணன் ஆலயம் ஆலுவாய்க்கும் 8ாளுக்கும் இரைடயில் 
உள்ளது. இத்தலம் நம்8ாழ்வா�ல் பாடல் வெபற்ற   திவ்யநதசம் ஆகும்.

பாயம்8ாலில் சத்ரு�னர் ஆலயம் இரிஞ்ஞாலக்குடாவில் இருந்து 8 கி.மீ தூ�த்தில் 
உள்ளது. இ�ா8 சந�ாத�ர்�ள் நால்வரை�யும் தரிசித்தால் தர்8வெநறியில் வெபாருள் நதடி, 
நல்வழியில் இன்பம் அனுபவித்து இறுதியில் ந8ாட்சமும் அரைடயலாம் என்பது 
ஐதீ�ம். நான்கு சந�ாதர்�ளும் நான்கு நவத ரூப8ா� அருள் பாலிக்கின்றனர் என்பது 
ஐதீ�ம். ஆடி8ாதத்தில் இந்நான்கு ந�ாவில்�ரைளயும் ஒந� நாளில் தரிசனம் வெசய்வரைத 
“நாலம்பலம் வெதாழல்” என்கின்றனர் இவர்�ள். திருப்பி�யாற்றில் நிர்8ால்ய 
தரிசனத்ரைதயும், இரிஞாலக்குடாவில் உஷத் �ால பூரைQரையயும், திருமூழிக்�ளத்தில் 
உச்சிக்�ால பூரைQரையயும், பாயம்8ல்லில் அத்தாழ பூரைQரையயும் நசவிக்� 
ரைவகுண்டப்நபறு வெபறுவர் என்பது ஐதீ�ம். எனநவ பல பக்தர்�ள் ஆடி 8ாதத்தில் ஒந�
நாளில் நடந்நத வெசன்று இந்நான்கு ஆலயங்�ளிலும் தரிசனம் வெசய்கின்றனர். 
இத்தலங்�ளில் உள்ள வெபரு8ாள்�ரைள வழிபட எதிரி�ளால் வரும் துன்பங்�ள் எல்லாம்
குரைறந்து, வெசல்வங்�ள் குவிந்து வாழ்க்ரை� வள8ரைடயும் என்பது பக்தர்�ளின் அரைசக்� 
முடியாத நம்பிக்ரை�யாகும்.

அடிநயன் ஒரு முரைற 8ரைல நாட்டு திவ்ய நதச யாத்திரை� வெசன்ற நபாது 
திருமூழிக்�ளத்தில் இலக்குவரைன முதலில் நசவிக்கும் பாக்கியம் கிட்டியது அப்நபாது 
இவ்வாறு இ�ா8 சந�ாத�ர்�ள் நால்வருக்கு8ான ஆலயங்�ள் ந��ளத்தில் 
அரை8ந்துள்ளன என்ற த�வல் வெதரிய வந்தது. அப்நபாநத அவன் அருளால் நான்கு 
தலங்�ரைளயும் நசவிக்� நவண்டும் என்ற அவா நதான்றியது. 8ற்வெறாரு முரைற 
நசாட்டாணிக்�ரை� வெசல்லும் நபாது திருப்பி�யாரில் இ�ா8பி�ாரைன 8ட்டும் தரிசிக்கும்
பாக்கியம் கிட்டியது. எப்நபாதாவது நாலம்பலத்ரைதயும் ஒந� தடரைவயில் தரிசிக்கும் 
பாக்கியம் கிட்ட நவண்டும் என்று வெபரு8ாளிடம் நவண்டிக்வெ�ாண்டிருந்நதன். 
அவ�ருளால் அவ்வாய்ப்பு கிட்டியது.

ஒரு ச8யம் அடிநயனது நண்பர் திரு.சுந்தர் அவர்�ள் திருச்சூரில் உள்ள ஒரு நண்பரின் 
இல்லத்திற்கு வெசன்று மூன்று நாட்�ள் தங்கிவிட்டு வந்நதன்.  அருகில் உள்ள பல 
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ஆலயங்�ரைள தரிசித்நதாம். பிப்�வரி 8ாதம் அவர்�ள் இல்லத்தின் அருகில் உள்ள இரு  
அம்8ன் ஆலயங்�ளில் பூ�ம் உற்சவம் சிறப்பா� நடக்கும் அதற்கும் வ�ச்வெசால்லி 
என்ரைன  அரைழத்தார்�ள் என்றார். அப்நபாது அடிநயரைனயும் உடன் அரைழத்துச் வெசல்ல
முடியு8ா? முடிந்தால்  நாலம்பலத்ரைதயும் தரிசிக்�லாம்,  ந�ட்டுச் வெசால்லுங்�ள் 
என்நறன். அவரும் அவர்�ளிடம் �லந்து நபசி,  வெசல்லலாம்  என்றார்.  ஒரு நான்கு  
நாட்�ள் யாத்திரை�யா� திட்டமிட்டு வெதாடர்வண்டியில் முன்பதிவு வெசய்நதாம். 

இந்த யாத்திரை�யின் நபாது திருச்சூர் வடக்கு நாதர் ஆலயம், திருப்பி�யார், குருவாயூர், 
இரிஞ்ஞாலக்குடா, பாயம்8ல், வெ�ாடுங்�ல்லூர், திருஅஞ்ரைசக்�ளம், �ாலடி,  
திருமூழிக்�ளம், திருச்சூரில் திருவம்பாடி கிருஷ்ணர் 8ற்றும் ப�8க்�ாவு ப�வதி 
ஆலயங்�ள் 8ற்றும் வெபாக்குளங்�ரை� என்ற ஊரின் உள்ள அம்8ன் ஆலயத்தின் பூ�ம் 
உற்சவம் 8ற்றும் ஆயி�ங்�ண்ணி அம்8ன் ஆலயத்தின் பூ�ம் உற்சவம் ஆகியவற்ரைற 
நசவித்நதாம். ந8லும் ந��ளத்தின் �ாயலில் படகு வலமும் வந்நதாம்.  வாருங்�ள் 
அன்பர்�நள ஒவ்வெவாரு ஆலய8ா� தரிசித்து ந��ளத்தின் பூ� உற்சவம் எவ்வாறு 
சிறப்பா� சில  ஆலயங்�ளில் வெ�ாண்டாடப்படுகின்றது என்பரைதயும் �ாணலாம். 
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அத்தியாயம் – 1

1.  திருப்பி�யார் இ�ா8சாமி ஆலயம்  

ந��ள 8ாநிலத்தில் திருச்சூர் ந�ருக்குத் வெதன்ந8ற்ந� சு8ார் இருபது கி.மீ. வெதாரைலவில்
வெ�ாடுங்�லூருக்கும் குருவாயூருக்கும் இரைடயில் திருப்பி�யார் இ�ா8ர் ஆலயம் நதசிய 
வெநடுஞ்சாரைலக்கு மி� அருகில் அரை8ந்துள்ளது. 

இத்தலத்திற்கு திருச்சூரிலிருந்தும் குருவாயூரிலிருந்தும் நிரைறய நபருந்து வசதி�ள் 
உள்ளன. ஒரு �ாலத்தில் இவ்வாலயத்ரைத மூன்று பக்�மும் ஆறு சூழ்ந்திருந்ததாம் (திரி-
மூன்று, புற-பக்�ம், ஆறு- நதி)  எனநவ திரிப்புறஆறு என்பநத  திருப்பி�யார் என்று 
8ருவியது என்பர். 
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இ�ா8ாயண சந�ாத�ர்�ரைள �ண்வெடடுத்த வக்ந�ரை�8ாலுக்கு �ா8பி�ாரைன 
திருப்பி�யாரில் எந்த இடத்தில் பி�திஷ்ரைட வெசய்வது என்ற குழப்பம் நீடிக்�, முடிவில் 
இது பற்றி நதவ பி�சனம் ந�ட்டநபாது, ‘ஒரு 8யில் ஆ�ாயத்தில் பறக்கும். அது 
பறக்குமிடத்திற்கு நநர் கீநழ பி�திஷ்ரைட வெசய்’ என்று அசரீரி வெசான்னது. அப்படிநய 
வெசய்யத் தீர்8ானித்து, பி�திஷ்டா ரைவபவத்திற்�ான எல்லா ஏற்பாடு�ளும் வெசய்து 
8யிலின் வருரை�க்�ா� �ாத்திருந்தார்�ளாம். வெவகுநந�8ாகியும் 8யில் 
வ�நவயில்ரைலயாம். 

ஆனால், திடீவெ�ன்று பக்த ந�ாடி�ளில் ஒருவர் ஒரு வெ�ாத்து 8யிலிறகு�ரைள 
ரைவத்துக்வெ�ாண்டு கூட்டத்தினரிரைடநய இருப்பது �ண்ணில் பட்டதாம். அரைதநய 
8யிலா�ப் பாவித்து, அவர் நின்ற இடத்திநலநய இ�ா8ரை�ப் பி�திஷ்ரைட 
வெசய்தார்�ளாம். ஆனால், இப்படி பி�திஷ்ரைட வெசய்யப்பட்ட உடநனநய பி�சனத்தில் 
வெசான்னபடிநய  ஒரு 8யில் ஆ�ாயத்தில் நதான்றியதாம். அதன் நிழல் விழுந்த 
இடத்தில் ந�ாயிலின் ‘பலிக்�ல்ரைலப்’ பதித்தார்�ளாம். அதனால் இத்தலத்தில் 
பலிக்�ல்லும் மூலஸ்தானத்திற்கு நி��ானதா� �ருதப்படுகிறது.

பல ஆண்டு �ாலம் அப்பலிக்�ல் சுழன்றுவெ�ாண்நட இருந்ததாம். அதன் �ா�ணம் என்ன
என்று யாருக்கும்  வெதரியவில்ரைல. ஒருச8யம் ‘நா�ணத்து பி�ாந்தன்’ என்ற துறவி 
இக்ந�ாயிலுக்கு வந்தார். 

இவ்வாறு  பலிக்�ல் சுழல்வரைதப் பார்த்துவிட்டு, ந�ாயில் பூசாரிரைய அரைழத்து வ�ச் 
வெசய்து, அந்தக்�ல் மீது ஒரு ஆணிரைய அடிக்�ச் வெசான்னா�ாம். ஆணி அடித்தநபாது சில 
8ந்தி�ங்�ரைள உச்சாடனம் வெசய்தா�ாம். 

ஆணி அடித்ததும் பலிக்�ல் சுழல்வரைத நிறுத்திவிட்டதாம். இன்றும் அந்தப் 
பலிக்�ல்லும், அதில் ஆணி அரைறந்திருப்பரைதயும் �ாணலாம்.

இவ்வாறு இ�ா8பி�ான், திருபி�யார் திருத்தலத்தில் இயற்ரை� எழில் சூழ்ந்த இடத்தில் 
பி�திஷ்ரைட வெசய்யப்பட்டார். ந�ாயிலுக்கு முன்னால் ஓடும் ஆறும், �ரை�யில் 
வெசழித்நதாங்கியுள்ள வெதங்கு 8�ங்�ளும், இவ்வாலயத்ரைத வளமும் வனப்பும் 
வெ�ாழிக்கும் சிருங்�ா� நந்தவன8ா�வும், அழகும் அரை8தியும் தவழும் 
திருத்தல8ா�வும் மிளி�ச் வெசய்கின்றன. 

இத்தலத்தில் இ�ா8ந�ாடு அவருக்கு வலப்புறம் ஶ்ரீநதவியும், இடப்புறம் பூநதவியும் 
எழுந்தருளி இருக்கின்றனர் அதற்�ான �ா�ணம். 

பலிக்�ல் சுழல்வரைத நிறுத்திய நா�ாணத்து பி�ாந்தன்தான் ஆலயத்தில் உள்ள 
துர்ச்சக்தி�ளின் உக்கி�த்ரைதக் குரைறக்� மூலவருக்கு இருபுறமும் ஶ்ரீநதவி, பூநதவி 
விக்��ங்�ரைளப் பி�திஷ்ரைட வெசய்தார் என்பது ஒரு ஐதீ�ம். எனநவ அதிசய8ா� 
சீதாநதவி இவ்வாலயத்தில் இடம் வெபறவில்ரைல.
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தீவ்�ா நதிக்�ரை�யில் எழிலா� இ�ா8ர் ஆலயம்

இன்வெனாரு ஐதீ�ம்? ந��ளத்தில் பு�ழ் வெபற்ற வில்வ 8ங்�லம் சுவாமி�ள் ஒருச8யம் 
இத்தலத்திற்கு  வந்தா�ாம். அவர் இ�ா8ர் சந்நதி முன் நின்றநபாது, ந8ற்கு வாசல் 
வழியா� ஶ்ரீநதவியும், பூநதவியும் சுவாமிரையப் பூஜிப்பதற்கு வருவரைதக் �ண்டா�ாம். 
அவர்�ள் இருவரும் இங்ந� இருப்பதுதான் முரைற என்று நிரைனத்த வில்வ 8ங்�ல 
சுவாமி�ள் சட்வெடன்று, அவர்�ள் திரும்பிப் நபா� முடியாதபடி ந8ற்கு வாசரைல மூடித் 
தாளிட்டு விட்டா�ாம். நபாகும் முன் ஶ்ரீநதவிரையயும், பூநதவிரையயும் இ�ா8ருக்கு 
இருபுறமும் பி�திஷ்ரைட வெசய்துவிட்டுப் நபாய்விட்டா�ாம். அவர்�ள் இருவரும் 
மீண்டும் வெவளிநய நபா�ா8லிருப்பதற்�ா� ந8ற்கு வாசல் இன்றும் மூடிநய 
இருக்கின்றதாம். 

இத்திருப்பி�யார் இ�ா8ரை� ‘‘திருப்பி�யார் நதவர்’’ என்நற அரைழக்கின்றார்�ள். 
இவருக்கு நிரைறய வெசாத்து�ள் இருப்பதா�க் கூறுகிறார்�ள். அரைவ கிரைடத்தநத ஒரு 
அதிசய8ான சம்பவத்தினால்தானாம். ஒருச8யம் திருப்பி�யார் ந�ாயிலுக்கு 
திப்புசுல்தான் விQயம் வெசய்தா�ாம். அப்நபாது அவரிடம் சிலர், ‘‘இந்த சுவாமி 8�ா 
சக்தி வாய்ந்தவர்’’ என்று வெசால்லியிருக்கிறார்�ள். ‘‘என்ன சுவாமி, வெவறும் 
�ற்சிரைலதாநன?’’ என்று எண்ணிய திப்பு, ரை�யிலிருந்த �ழியால், வெபரு8ானுரைடய ஒரு
ரை�யில் நலசா� ஒரு தட்டு தட்டினா�ாம். தட்டின இடத்தில் உடநன �த்தம் 
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வெ�ாப்பளித்துப் வெபருகியதாம். திடுக்கிட்டுப் நபாய் உடநன தவரைற உணர்ந்து 
8ன்னிப்புக் ந�ட்டுக் வெ�ாண்ட திப்பு, பி�ாயச்சித்த அப�ாத8ா�, ஏ�ாள8ான 
நிலபுலன்�ரைள ந�ாயிலுக்கு 8ான்ய8ா� அளித்தா�ாம். 

இத்தலத்தில் ஆஞ்சநநயருக்குத் தனிச்சந்நதி இல்ரைல, ‘�ண்நடன் சீரைதரைய’ (திருஷ்ட 
சீதா) என்று ஆஞ்சநநயர், இ�ா8பி�ானிடம் வந்து ஆர்வத்நதாடும் ஆனந்தத்நதாடும் 
கூறிய தல8ா� �ருதப்படுகிறது.  இரைவவெயல்லாம் இத்தலத்துடன் கூடிய சில 
ஐதீ�ங்�ள்.

ஆலய  ந8ற்கு  நுரைழவாயிலில் உள்ள ஒரு அற்புத ஓவியம்

வாருங்�ள் ஶ்ரீ�ா8ரை� நசவிக்�லாம். வெநடுஞ்சாரைலயில் இருந்து உள்நள வெசன்றவுடன் 
அலங்�ா� வரைளவு நம்ரை8 வ�நவற்கின்றது. ந8ற்கு ஆலய ந�ாபு�ம் 
ந��ளப்பாணியில் எளிரை8யா� அரை8ந்துள்ளது அருரை8யான இ�ா8பட்டாபிநஷ�ம் 
8ற்றும் இ�ாந8ஸ்வ� �டற்�ரை� ஓ�த்தில் இலங்ரை�க்கு பாலம் �ட்ட வான�ங்�ளுடன் 
இ�ா8பி�ான் ஆநலாசரைன வெசய்யும் ஓவியங்�ள் ந�ாபு� சுவற்றில் ந��ள பாணியில் 
அருரை8யா� வரை�ந்துள்ளனர்.  அவற்ரைற இ�சித்துக் வெ�ாண்நட ஆலயத்ரைத வலத்ரைத 
துவக்குகின்நறாம்.

ந�ாபு� வாயிரைல �டந்தவுடன் மூடியுள்ள ந8ற்கு வாயிரைலயும் அதற்கு ந8நல 
அனு8ன் இ�ா8னிடன் சீதா நதவியிடம் வெபற்று வந்த சூடா8ணிரைய அளிக்கும் ந��ள 
பாணி ஓவியத்ரைதயும் �ண்டு �ளிக்�லாம். சுற்றம்பலம் எனப்படும்  இக்ந�ாயிலின் 
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வெவளிப்பி�ா�ா�ம் மி�  விலாச8ா� அரை8ந்திருக்கிறது. இப்பி��ா�த்தில் இ�ா8ாயணம் 
முழுவரைதயும் ஒவியங்�ளா� அரை8த்திருக்கின்றனர் என்பது ஒரு சிறப்பு.   வடக்குப் 
பி�ா�ா�த்தில் ஒரு  வெபரிய �ல்யாண 8ண்டபம் அரை8ந்துள்ளது. ந�ாசாலா   
கிருஷ்ணருக்கும் தனி சந்நிதி உள்ளது. பல பக்தர்�ள் அங்கு அ8ர்ந்து இ�ா8 நா8ம் 
வெQபித்துக் வெ�ாண்டிருந்தனர்.

பள்ளிநயாடம்

வடகிழக்கு மூரைலயில் பள்ளிநயாடம் இருப்பரைத �ாண்கிநறாம். வெபான்னால் 
அலங்�ரிக்�ப்பட்டுள்ள அப்பள்ளிநயாடத்தின் ஒரு புறம் வாலில் 8ணி வெதாங்�, 
8ண்டியிட்டு அ8ர்ந்த ந�ாலத்தில்  திருக்��ங்�ரைள கூப்பி அ8ர்ந்த ந�ாலத்தில் 
அனு8ரைன தரிசிக்கின்நறாம். இப்பள்ளிநயாடத்தில் மீன 8ாதம்(பங்குனி)  இ�ா8சந்தி�
மூர்த்தி தீவ்�ா நதிரைய �டந்து நதவந8ளா என்றரைழக்�ப்படும் ஆறாட்டுபுழா 
தர்8சாஸ்தா ஆலயத்திற்கு பூ�ம் உற்சவம் �ாண எழுந்தருள்கின்றார்.
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இவ்வாலயம் வெ�ாச்சி நதவஸம் �ட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளது. வெ�ாச்சி அ�சர்�ள் 
தங்�ரைள சூரிய குலத்நதான்றல்�ளா� �ருதுகின்றனர். இ�ா8பி�ானும் சூரிய குலத்தவர் 
தாநன. எனநவ வெ�ாச்சி 8�ா�ாQா தான் �ட்டிய ஆறாட்டுப்புழா தர்8சாஸ்தா 
ஆலயத்தின் பூ�த்திருவிழாவிற்கு இ�ா8ரை� எழுந்தருள வெசய்வித்தார். அது இன்று வரை� 
வெதாடர்கின்றது. 
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நன்ரை8யும் வெசல்வமும் நாளும் நல்குந8

தின்ரை8யும் பாவமும் சிரைதந்து நதயுந8

வெசன்8மும் 8�ணமும் இன்றித்தீருந8

இம்ரை8நய இ�ா8 என்னும் இ�ண்வெடழுத்தினால்  - என்றபடி  இ�ா8ன் தா�� பி�ம்8ம்
தனது நா8த்ரைத உச்சரித்தாநல இந்த சம்சா�க்�டரைல �டத்த ரைவக்கின்ற இ�ா8ன் 
இப்பள்ளிநயாடத்தில் தீவ்�ா நதிரையக் �டக்கின்ற நபாது அவருடன் �டப்பவர்�ளுக்கு 
8று வெQன்8ம் இல்ரைல என்பது ஐதீ�ம். 

�ர்ப்பகி��த்திற்கு எதிந�  கிழக்குப் பக்�ம் திருப்பி�யாறு ஓடுகின்றது பார்க்� பார்க்� 
அருரை8யான �ாட்சி. 

ஆற்றின் 8று �ரை�யில் வெதன்ரைன 8�ங்�ள் �ாற்றில் அரைசந்தாட, வெதன்னங்குரைல�ள் 
ஏ�ாள8ா� �ாய்த்துத் வெதாங்�  நுப்பும் நுரை�யு8ா� தீவ்�ா என்றும் அரைழக்�ப்படும் 
திருப்பி�யாறு ஓடிக்வெ�ாண்டிருப்பரைதப் பார்ப்பநத ஒரு ப�வசம். 

ஆற்றுக்கு வெசன்று நீ�ாட ந�ாவிலிலிருந்து படி�ள் அரை8த்துள்ளனர். இவ்வாற்றில் 
உள்ள மீன்�ளுக்கு உணவிடுவது சிறப்பா� “மீனூட்டு” என்றரைழக்�ப்படுகின்றது.

வெதன்பி��ா�த்தில் வெவடிசாரைல உள்ளது. இத்திருக்ந�ாயிலில் வெவடி வழிபாடு மி�வும் 
சிறப்பானதா�க் �ருதப்படுகிறது. இங்ந� �ாணிக்ரை� வெசலுத்தினால், வெவடிரைய நம் �ண்
முன்நனநய வெவடிக்கிறார்�ள். 

ஒற்ரைற வெவடியிலிருந்து ஆயி�ம் வெவடி வரை�யில், ஒவ்வெவாருவரும் தங்�ள் வசதிக்கு 
ஏற்ப பி�ார்த்தரைன வெசய்துவெ�ாண்டு, பணம் வெசலுத்தி வெவடி வழிபாடு நடத்துகிறார்�ள். 

வெவடி வழிபாடு இங்கு முக்கியத்துவம் வெபறக் �ா�ணம் அனு8ன்தான். �ா8பி�ானின் 
�ட்டரைளப்படி, சீதாநதவிரையச் நதடிச்வெசன்ற அனு8ன், இலங்ரை�யில் �ாவணனிடம் 
சிரைற பட்டிருக்கும் நிரைலரையக் �ண்டு வந்து தன் தரைலவனிடம் ‘�ண்நடன் சீரைதரைய’ 
என்ற இன்பச் வெசய்திரைய அதிர்நவட்டுப் நபாட்டார் நபால வெசால்லி 8கிழ்ச்சிரைய 
ஏற்படுத்தினா�ாம். 

அதன் வெபாருட்நட, அந்த 8கிழ்ச்சிரையத் தாமும் வெபற நவண்டும் என்பதற்�ா�நவ 
பக்தர்�ளும் அதிர்நவட்டுப் நபாட்டு அறிவிப்பதா� ஐதீ�ம்.

 �ருவுற்ற வெபண்8ணி�ளின் சு�ப்பி�சவத்திற்கும் இந்த ‘வெவடி வழிபாடு’ சிறந்ததா�க் 
�ருதப்படுகிறது. இத்வெதற்கு பி��ா�த்தில் ஐயப்பன் சன்னதி அரை8ந்துள்ளது. அழந� 
உருவா� சாஸ்தா பால உருவில் ரை�யில் பால் கிண்ணத்துடன் அருள் பாலிக்கின்றார்.   
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வெவளிச்சுற்ரைற முடித்து விட்டு ஶ்ரீந�ாவிலின் உள்நள வெசல்லும் நபாது  பன்னிவெ�ண்டு 
பி�8ாண்ட8ான தூண்�ரைளக் வெ�ாண்ட 8ண்டபத்ரைத �டக்கின்நறாம். 

இம்8ண்டபத்தில் தசாவதா�க் �ாட்சி�ள் வண்ண ஓவியங்�ளா�த் 
தீட்டப்பட்டிருக்கின்றன, உய�8ான நில விளக்கு ,துலாபா�ம் ஆகியரைவ 
இம்8ண்டபத்தில்  உள்ளன. 

விளக்கில் �ருடன் இல்ரைல ஆனால்  அனு8ன் அருள் பாலிக்கின்றார், அவரும் 
�த�ளியில் எப்படி இங்கு நவட8ணிவார்�நளா அது நபால அரை8த்துள்ளது ஒரு 
சிறப்பு. ஶ்ரீந�ாவிலின் உள்நள நுரைழயும் வாயிலில் நுணுக்�8ான 
8�நவரைலப்பாடு�ளுடன் கூடிய மு�ப்பு, வலப்பக்�ம் அனு8ரைனயும், இடப்பக்�ம்  
தா8ரை� 8ாரைலயுடன் இ�ா8 பி�ாரைனயும் �த�ளி ந�ாலத்தில் எழிலா� 
அரை8த்துள்ளனர்.

இக்ந�ாவிலின் ந8ஸ்�ா� 8ண்டபத்தில் இன்றும் ஹனு8ன் அரூப8ா�  
எழுந்தருளியுள்ளதா� ஐதீ�ம். அன்று பி�ாட்டிரைய நதடச்வெசன்ற 8ாருதி திரும்பி வந்த 
அன்ரைனரையக் �ாணாதச் நசா�த்தில் இருந்த இ�ா8பி�ானிடம்
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"�ண்டனன் �ற்பினுக்கு  அணிரையக் �ண்�ளால்

வெதண் திரை� அரைல�டல்  இலங்ரை�த் வெதால் ந�ர்

அண்டர் நாய� இனித்  துறத்தி ஐயமும்

 பண்டுள துயரும்’ என்று அநு8ன் பன்னுவான். – என்று �ம்ப இ�ா8யணத்தில் �வி 
சக்��வர்த்தி �ம்பர் பாடியபடி, ”திருஷ்ட சீத (�ண்நடன் சீரைதரைய)” என்று கூறினா�ாம். 

�ண்நடன் சீரைதரைய

சி�ஞ்சீவியா� இன்றும் இம்8ண்டபத்தில் இருந்து �ண்நடன் சீரைதரைய என்று கூறிக் 
வெ�ாண்டிருக்கிறா�ாம். எனநவ இவ்வாலயத்தில் ஹனு8னுக்கு தனி சன்னதிக் 
கிரைடயாது.  
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8ண்டபத்தில் இ�ா8யணத்துடன் வெதாடர்புரைடய நுணுக்�8ான நவரைலப்பாடு�ளுடன்
கூடிய 24 8�ச்சிற்பங்�ள் வெ�ாள்ரைள அழகு. தினமும் 8ாரைல நவரைள�ளில் 
இ�ா8தூதனுக்கு அவல் ரைநநவத்தியம் பரைடக்கிறார்�ள்.

வட்ட வடிவ (ஶ்ரீந�ாவில்) �ருவரைறரையச் சுற்றிலும் வண்ண ஓவியங்�ள் 
�ாணப்படுகின்றன. வெசப்பு த�டால் நவயப்பட்ட வி8ானம், அபிநஷ� தீர்த்தம் வரும் 
�ல்குழாரையப் பூத�ணம் ஒன்று தரைலயில் தாங்கியிருப்பது நபான்ற அரை8ப்பு 
அபூர்வ8ானது, அழ�ானது. இவ்வாலயம் அற்புத8ான ஓவியங்�ள், நுணுக்�8ான 
நவரைலப்பாடுரைடய 8�ச்சிற்பங்�ள் என்று ஒரு �ரைலக்கூட8ா� விளங்குகின்றது.

மூலவர் இ�ா8பி�ான் திரிப்பி�யா�ப்பன் என்றும் திரிப்பி�யார் நதவர் என்றும் 
அரைழக்�ப்படுகின்றார். சதுர்புQ விஷ்ணு திருக்ந�ாலத்தில் திருக்��ங்�ளில் சங்கு, 
சக்��ம், ந�ாதண்டம், அக்ஷ8ாரைலயுடன் உபய நாச்சியார்�ளுடன் நசரைவ 
சாதிக்கின்றார் இ�ா8பி�ான். திரு8ார்பில் ஶ்ரீவஸ்தமும் வெ�ௌஸ்துபமும் 
அலங்�ரிக்கின்றன. 

��ன் என்ற அ�க்�ரைன வெவன்ற ந�ாலத்தில் வெபரு8ாள் நசரைவ சாதிக்கின்றா�ாம். 
திருக்��த்தில் வில் உள்ளதாலும், �ருடன் இல்லாததாலும் இ�ா8பி�ானா� 
வழிபடுகின்றனர். திருக்��ங்�ளில் அக்ஷ8ாரைல இருப்பதால் பி�ம்8ாவின் 
அம்ச8ா�வும், ந8லும் வெதற்கு நநாக்கி லிங்� ரூபத்தில் தக்ஷிணாமூர்த்தியும் 
எழுந்தருளியிருப்பதால் இவர் மும்மூர்த்தி ரூப�ா�வும் வணங்�ப்படுகிறார். மூலவர் 
இ�ா8ர் மி� அழ�ா� இருக்கிறார். 

அந்த அருள் சிந்தும் �8ல இதழில் ப�வும் புன்னரை� ப�வசப்படுத்துகிறது. �ழுத்திநல 
வெ�ௌஸ்துபமும் தரித்திருக்கிறார். 8ார்பிநல வத்ஸம் இலங்குகிறது. ந�ாதண்டமும், 
குளிர் மு�மும், �ருரைணக் �ண்�ளும் சங்கும், சக்��மு8ா�ப் வெபான்வெனாளி வீசி நிற்கும்
வெபரு8ாரைனப் பார்த்துக்வெ�ாண்நடயிருக்�லாம்.

இன்றும் மூலவிக்��த்ரைத வெபான் த�ட்டால் மூடியிருக்கிறார்�ள். ஏவெனன்றால் அதன் 
உள்நள உள்ள �ல்லாலான சிரைல வெவகு பழரை8யானதாரை�யால் அரைத எடுத்துவிட்டு, 
புதிதா� ஒன்ரைறச் வெசய்து ரைவக்� ஒருச8யம் விரும்பினார்�ள் ஆலயத்தார். பி�சன்னம் 
பார்த்தநபாது, ‘‘என்ரைனத் வெதாடாநத!’’ என்று பதில் வந்ததாம். எனநவ சிரைல 
பழுதுபட்டு விடா8ல் �ாக்� பஞ்ச நலா�த்தால் ஒரு �வச உரைற வெசய்து அரைத மூலவர் 
மீது பதித்திருக்கிறார்�ள். மூலவரை�ப் பார்த்தால் �ற்சிரைல நபாலநவ நதான்றாது. பஞ்ச 
நலா� விக்��ம் நபாலத்தான் இருக்கும்.  விநாய�ர், ஐயப்பன், ந�ாசாரைல 
கிருஷ்ணருக்கு சன்னதி�ள் உள்ளன.

தினந்நதாறும் ஐந்து�ால பூரைசயும் மூன்று சீநவலி�ளும் முரைறயா� நரைடவெபறுகின்றன 
அவற்றுள் அதி�ாரைல நிர்8ால்ய தரிசனமும், இ�வு அத்தாழ பூரைசயும் விநசஷம். 
அத்தாழ பூரைசயின் நபாது நதவர்�ளும் ரிஷி�ளும் வெபரு8ாரைள நசவிக்கின்றனர் 
என்பது ஐதீ�ம். 
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திருப்பி�யார் ஶ்ரீ�ா8ர் ஶ்ரீந�ாவில் எழிலார்ந்த மு�ப்பு

விருச்சி� 8ாத (�ார்த்திரை�) சுக்லபக்ஷ ஏ�ாதசி 8ற்றும் மீன 8ாத(பங்குனி) பூ�ம் 8ற்றும் 
�ன்னி 8ாத (பு�ட்டாசி) திருநவாண  “இ�ா8ர் சிற” எனப்படும் நசதுபந்தனம் 
ஆகியரைவ இவ்வாலயத்தின் முக்கிய உற்சவங்�ள் ஆகும். இங்கு உற்சவங்�ள் 
வெதாடங்குவதற்கு முன் ஆலயத்தில் வெ�ாடிநயற்றுவதில்ரைல. ஆறாட்டு விநசஷம் 
8ட்டும் ஒருவா�ம் நரைடவெபறுகிறது. ஏழு நாட்�ள் இ�ா8பி�ான் ந�ாயிரைல விட்டுப் 
புறப்பட்டு ஊர்வலம் வந்து திரும்புகிறார். �ார்த்திரை� ஏ�ாதசிக்கு இருவா�ங்�ளுக்கு 
முன்பிருந்நத தினமும் ஆலயம் பூ�ாவும் நிரைறய 8லர் 8ாரைல�ளால் 
அலங்�ரிக்கிறார்�ள். அதற்கு ‘நிரைற 8ாரைல’ என்று வெபயர். அச்ச8யத்தில் 
இலட்சதீபமும் ஏற்றப்படுகின்றது.  ஏ�ாதசிக்கு  ஒருவா�ம் முன்பிருந்நத, சங்கீதக் 
�ச்நசரி�ளும், �தா �ாநலட்சபங்�ளும், �த�ளி நபான்ற நாட்டிய நி�ழ்ச்சி�ளும் 
�ரைலய�ங்கு�ளில் குதூ�ல8ா� நரைடவெபறுகின்றது, ஏதாதசியன்று விடியற்�ாரைல 
இ�ா8பி�ாரைன தரிசிப்பது மி�வும் விநசஷ8ா�க் �ருதப்படுகிறது. அன்று ஏ�ாள8ான 
பக்தர்�ள் வந்து கூடுகின்றனர்.

அன்று �ாரைல, நண்ப�ல், இ�வு �ாலங்�ளில் பதிவெனான்றுக்கும் குரைறயாத யாரைன�ள் 
அலங்�ரிக்�ப்பட்டு, அவற்றில் வெபரிய யாரைனயின் மீது சுவாமி எழுந்தருளி, 
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பல்வரை�யான இன்னிரைச வாத்தியங்�ளுடன் ஆலயத்ரைதச் சுற்றி பவனி வருவது 
�ண்வெ�ாள்ளாக் �ாட்சியாகும். ஓணம் பண்டிரை�யின் நபாது  ஆற்றில் படகு 
நபாட்டி�ளும் நரைடவெபறுகின்றது.

திருபி�யாரிலிருந்து நான்கு கி.மீ. வெதாரைலவில் உள்ள அவணங்�ாட்டு சாத்தனுக்கும், 
இ�ா8ர் ந�ாயிலுக்கும் பிரிக்� முடியாத பந்தங்�ள் இருக்கின்றன. இந்த சாத்தரைன 
இங்ந� இ�ா8னின் திரு8�னா�நவ பக்தர்�ள் �ருதுகிறார்�ள். சாத்தனின் 
உபத்தி�வங்�ளால் தீர்க்�ப் வெபற்றவர்�ள் இ�ா8பி�ாரைனச் ச�ணரைடந்து, வழிபட்டு, 
தக்� �ாணிக்ரை� வெசலுத்தி நிவர்த்தி வெபறுகிறார்�ள். திருப்பி�யார் ந�ாயிலில் உச்சி�ால 
பூரைQ முடிந்த பிறந�, அவணங்�ாட்டில் சாத்தனுக்கு பூரைQ நரைடவெபறுகிறது. 
அப்நபாது வெதய்வ அருள் வந்து பூசாரி பக்தர்�ளுக்கு நல்வாக்குக் கூறுவதும், 
நரைடவெபற்று வருகின்றன. வாக்கு ந�ட்� பல பக்தர்�ள் வருகிறார்�ள். 

இந்த இ�ா8ர் ந�ாயிலில் ஒரு �ாலத்தில் தமிழ் பி�பந்தங்�ள் பாடப்வெபற்றனவாம். 
பி�பந்தம் பாடுவதும் அபிநயிப்பதும் இங்ந� இருந்திருக்கிறது. அரைத இங்ந� ‘கூத்து’ 
என்கிறார்�ள். ஆ�ம்பத்தில் பி�பந்தக் கூத்து என்நற அரைத அரைழத்தார்�ள். பி�பந்தக் 
கூத்திநல பாட்டு, அபிநயம் இ�ண்டும் நசர்ந்திருக்கும். ஆனால், பிற்�ாலத்தில் பாட்டு 
நின்றுவிட்டது, கூத்து 8ட்டும் வெதாடர்கிறது. கூத்து முடியும்வரை�,  எதிந� உள்ள 
�ருவரைறயின் �தவு�ரைளத் திறந்நத ரைவத்திருப்பார்�ளாம்.

இங்கு வரும் பக்தர்�ள் 8ற்றும் யாத்திரி�ர்�ள் தங்குவதற்கு வசதியா� ந�ாயில் 
நிர்வா�த்தார் வெபரிய சத்தி�ம் ஒன்று �ட்டி ரைவத்திருக்கிறார்�ள்.  நாலம்பல தரிசனத்தில்
முதலில் திருப்பி�யார் இ�ா8ரை� நசவித்நதாம். வாருங்�ள் அடுத்து 
இரிஞாலக்குடாவில் ப�தரைன நசவிக்�லாம். 
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அத்தியாயம் - 2

2.  இரிஞ்ஞாலக்குடா     ப�தன்     ஆலயம்  

கூடல் 8ாணிக்�ம் - சங்�ந8ஸ்வ�ர்

ப�தரைன நசவிப்பதற்கு முன்னர் நான்கு இ�ா8 சந�ாத�ர்�ளும் எவ்வாறு 
திரு8ந்தி�த்ரைத உணர்த்துகின்றர் என்று அடிநயன் படித்தரைத பகிர்ந்து வெ�ாள்கிநறன் 
அன்பர்�நள.

ஓம் : நசஷத்வம்

நந8ா : பா�தந்த்ரியம்

நா�ாயணா : ரை�ங்�ர்யருசி  - என்றவாறு வெ�ாள்ள நவண்டும்.
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“ஓம் நந8ா நா�ாயணா”  என்பது அட்டாட்ச�ம். இதில்....

ஓம் என்பது ப்�ணவம். 

நந8ா என்பது பல்லாண்டு.

நா�ாயணா என்பது ந8து ப�வானின் திருநா8ம்.

இந்த அட்டாட்ச�ம் நவண்டியன அரைனத்ரைதயும் த�வல்லது. நவண்டுதலின்றியும் 
அன்றாடம் நாம் இம்8ந்தி�த்ரைத பா�ாயணம் வெசய்யலாம். இம்மூன்று வெசாற்�ளின் 
வெபாருளிரைன விளக்குவதற்கும் நிரைனவில் நிறுத்துவதற்கும் இ�ா8ாயணத்தின் மூன்று 
�தாபாத்தி�ங்�ரைள எடுந�ாலா� கூறலாம்....

லக்ஷ்8ணனின் பிறப்பின் பயனா� அவன் என்ன வெசய்தான்?....

ப�தனின் பிறப்பின் பயனா� என்ன நி�ழ்த்தினான்?....

சத்ருக்�னன் என்ன நி�ழ்த்தி �ாட்டினான்?

அவர்�ளின் வெசயல்�ரைள புரிந்து வெ�ாண்டால் “ஓம் நந8ா நா�ாயணா” என்னும் 
திரு8ந்தி�த்ரைத  இலகுவா� புரிந்துவெ�ாள்ள இயலும்.

நசஷத்வம்   :  

வெபரு8ானுக்கு அடிரை8ப்பட்டிருத்தல். நான் எம்வெபரு8ானுக்ந� அடிரை8 என்று 
இருத்தல். ஆதிநசஷன் என்று கூறுகிநறாந8. நான் எல்லா வரை�யிலும் வெபரு8ானுக்கு 
அடிரை8 என்று அவரைன நசஷியா� அதாவது ஆண்டானா� நாம் நசஷனா� அதாவது 
அடிரை8யா� இருத்தல்.

பா�தந்த்ரியம் :

நான் ப�வாரைனநய சார்ந்திருப்பவன். அவ�ாநலநய �ாப்பாற்றப்படுபவன். அவந� 
தஞ்சம். எனக்கு நான் பி�தான8ல்ல. எனக்கு ப�வாநன பி�தானம். நான் என்ரைன 
�ாப்பாற்றிக்வெ�ாள்ள எந்த முயற்சியும் வெசய்வதில்ரைல. அரைத ப�வாநன வெசய்கிறார். 
ப�வான் சுதந்த்�ர். நாம் பா�தந்த்�ர் என்று வாழுதல்.

ரை�ங்�ர்யருசி :

வெதாண்டு வெசய்வதில் நப�ார்வம். ப�வானுக்கும் ப�வத் அடியார்க்கும் வெதாண்டு 
வெசய்வநத �டன் என்று வாழுதல்.

 இம்மூன்று தத்துவங்�ரைளயும் ஒருவர் புரிந்து வெ�ாண்டாநல வெபரும் நவதாந்த 
இ��சியம் வெவளிச்ச8ாகிவிடும். பின் நாமும் இரைறவனுக்கு அருந� 
வெசல்லப்நபாகின்நறாம். அதுதாநன நம் அரைனவ�து அவா.
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இவ்வாறு ஓம் நந8ா நா�ாயணா என்ற அட்டாட்ச�த்தில் இ�ா8ன் ப�வான். லக்ஷ்8ண, 
ப�த, சத்ருக்�னர்�ள் எவ்வாறு 8ற்ற தத்துவத்ரைத விளக்கினர் என �ாண்நபாம்.

முதலில் லக்ஷ்8ணன். இ�ா8பி�ானுக்கு அடிரை8யா�நவ இருந்தார். வனவாசம் 
என்றதும் கூடநவ வெசன்றார். பதினான்கு ஆண்டு�ள் ஊண், உறக்�மில்ரைல. தன்ரைன 
இ�ா8பி�ானின் அடிரை8யா�நவ எண்ணி பணி வெசய்தார். இது நசஷத்வம்.

அடுத்தது ப�தன். நாட்டில் இரு என்றதால் இருந்தார். �ாட்டிற்கு வா என்றால் வந்தார். 
இ�ாஜ்யத்ரைத �வனிப்பாயா� என்றால் �வனித்தார். அவர் இ�ா8பி�ானிடம் எந்த 
பிடிவாதமும் பிடிக்�வில்ரைல. 

நானும் உடன் �ாட்டுக்கு வருநவன் என அடம் பிடிக்�வில்ரைல. எல்லாம் அவன் 
வெசால்வநத சரி. நான் ஒன்றும் வெசய்வதில்ரைல. அவன் வெசால் என் �டரை8 என்று 
வாழ்ந்தார். இது பா�தந்த்ரியம்.

இறுதியா� ரை�ங்�ர்யருசி. சத்ருக்�னன் ப�தனுக்கு வெதாண்டன். ரை�ங்�ர்யம் வெசய்வநத 
�டன். ப�வானுக்ந�ா அல்லது ப�வானின் அடியவனுக்ந�ா. அதனால் ப�தனின் 
வெதாண்டனா� வாழ்ந்தான் சத்ருக்�னன். 

ப�தனின் உரைடவாரைளப்நபால நிழரைலப்நபால எப்நபாதும் வெதாண்டாற்றினான். ஆ� 
ஓம் என்பதற்கு லக்ஷ்8ணன் வாழ்நவ சாட்சி. நந8ா என்பதற்கு ப�தநன சாட்சி. 
நா�ாயணா என்பதற்கு சத்ருக்�னன் சாட்சி.

 இம்மூன்ரைறயும் நசர்த்து நாம் தினம் பா�ாயணம் வெசய்யும் நபாது நாம் ப�வானிடம் 
கூறுகிநறாம். நான் உன் அடிரை8. நான் உன்ரைனநய சார்ந்திருக்கிநறன். நான் உனக்கு 
அடிரை8யாவது நபாலநவ உன் அடியாருக்கும் அடிரை8 என்று கூறுகின்நறாம். இனி 
வெபாருள் வெதரிந்து உள்ளார்ந்த 8னநதாடு உறுதிநயாடு வெசால்நவாம்.   

இனி ப�தனின் சிறப்பு�ரைளப் பற்றி �ாணலாம் அன்பர்�நள. துளசிதாசர் த8து 
“ஹனு8ான் சாலீசா” என்ற ஸ்துதியில் ஶ்ரீ�ா8ர்  அனு8ரைன

�குபதி கீனீ பஹுத் படாயீ 

தும் 88 ப்ரிய ப�த ச8 பாயீ 

வெபாருள்:  “அனு8நன நீயும்  ப�தன் நபான்று எனக்கு  ஒரு பிரிய8ான சந�ாத�ன் என்று
நபாற்றினார்” என்று பாடியுள்ளார், அது நபாலநவ இ�ாQந�ாபாலாச்சாரியார் த8து 
“சக்��வர்த்தி திரு8�ன்” என்ற இ�ா8ாயண நூலில் ப�தரைன தியானிப்பவர்�ளுக்கு 
ஞானமும் பக்தியும் தாநன வெபருகும் என்று கூறுகின்றார்.
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பறரைவப் பார்ரைவயில் கூடல் 8ாணிக்�ம் ஆலயம்

தன்னலமின்ரை8க்கு சிறந்த எடுத்துக்�ாட்டு ப�தன் ஆவான்.  வெபாதுவா� அரைனவரும் 
தாங்�ள் வெசய்த தவரைறநய இல்ரைல என்றுதான் வெசால்வர்�ள் .ஆனால் தான் வெசய்யாத 
தப்ரைபநய வெசய்ததா� ஒப்புக்வெ�ாண்ட உயர்ந்தவன் ப�தன். 

ஶ்ரீ�ா8ர் �ான�ம் வெசன்ற பின் ப�தனும் சத்ரு�னனும் நபசிக்வெ�ாண்டிருந்த நபாது 
ப�தன் கூறுகின்றான். சத்ருக்�னா இவ்வாறு நடந்ததற்கு தாயார் ரை�ந�யிநயா, தந்ரைத 
தச�தந�ா, அண்ணன் இ�ா8நனா �ா�ணம் அல்ல  நான்தான் �ா�ணம், எனக்�ா�த் 
தாநன தாயார் இ�ாச்சியம் நவண்டுவெ8ன்று வ�ம் ந�ட்டார் என்று வெபரும் பழிரைய 
சு8ந்த வெபருந்தன்ரை8யாளன் ப�தன். 

இப்பண்ரைப சூடிக்வெ�ாடுத்த  சுடர்க்வெ�ாடியாள் ஆண்டாள் தனது திருப்பாரைவயில் 
எல்நல இளங்கிளிநய பாசு�த்தில் “நாநன தானாயிடு�” என்று தான் வெசய்யாத தவரைற 
ஒத்துக் வெ�ாள்கிறாள். ஶ்ரீரைவஷ்ணவர்�ளுக்கு இருக்�நவண்டிய ஒரு முக்கிய8ான 
லட்சணம் இதுவாகும் எனநவதான் ஆண்டாளின் இப்பாசு�ம் திருப்பாரைவ பாசு�ம் 
என்னும் சிறப்புப் வெபற்றது.  அரைனவரும் இவ்வாறு இருந்தால் எந்தவித8ான சண்ரைட 
சச்ச�வும் இ�ாநத.

8�ாவிஷ்ணு, பூநலா�த்தில் இ�ா8னா�ப் பிறப்வெபடுத்த நபாது, ரைவகுண்டத்தில் 
அவரை�த் தாங்கும் அனந்தன் எனும் அ�வு, இலட்சு8ணனா�ப் பிறந்து, எப்நபாதும் 
அவருக்குத் துரைணயா� இருந்து அவருக்கு ரை�ங்�ரியம் புரிந்தது. 
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விஷ்ணுவின் திருக்��ங்�ளில் விளங்கும் சங்கு ப�தனா�வும், சக்��ம் 
சத்துருக்�னனா�வும் பிறந்து அவருக்கு  ரை�ங்�ரியம் புரிந்தனர்.

இ�ா8னின் மூன்று சந�ாத�ர்�ளுந8, இ�ா8னின் மீது அதி�8ான அன்பு 
வெ�ாண்டிருந்தனர். அவர்�ளில், இலட்சு8ணன் பிறந்தது முதல் இ�ா8னின் நிழலா�நவ 
வாழ்ந்து வந்தான். இ�ா8ன் �ாட்டுக்குச் வெசன்ற நபாதும், தன்னுரைடய 8ரைனவிரையப் 
பிரிந்து, இ�ா8ருடன் �ாட்டுக்குச் வெசன்றான். 

ந8லும் �ாட்டில் இ�ா8னுக்கும் சீரைதக்கும் பாது�ாப்பா�வும், பணிவிரைட 
வெசய்பவனா�வும் இருந்தான். இ�ா8னின் 8ரைனவியான சீரைதரையக் �ாட்டிலும், 
இ�ா8னுடன் அதி�க் �ாலம் உடனிருந்தவன் என்ற வெபருரை8 இலட்சு8ணனுக்குக் 
கிரைடத்தது.

இ�ா8ரைன உடனிருந்து பார்த்துக் வெ�ாண்ட இலட்சு8ணரைன விட, ப�தநன 
உயர்ந்தவன் என்று பா�தம் ப�ர்கிறது. ப�தன் ஆரைசநய இல்லாதவன், அண்ணன் �ாடு 
வெசன்றதும், அவனுக்குக் கிரைடத்த வாய்ப்ரைபப் பயன்படுத்தி ஆட்சிரையப் 
பிடித்திருக்�லாம், அ�சனாகி இருக்�லாம். 

ஆனால், அப்படிச் வெசய்யா8ல், அண்ணனின் பாதுரை��ரைளப் வெபற்று வந்து, அரைதநய 
அரியாசனத்தில் ரைவத்து நாட்ரைட ஆண்டவன் அவன். பக்தரைனப் பா�வதன் என்பர். 
ப�வாரைன விடப் பா�வதநன உயர்ந்தவன் என்பரைத உணர்த்தியவன் ப�தன்.

சந�ாத� பாசத்திற்கும், தன்னலமின்ரை8க்கும், வெபாறுரை8க்கும் சிறந்த இலக்�ண8ா� 
தி�ழ்பவன் ப�தன். பதினான்கு ஆண்டு�ள் நந்தி கி�ா8த்தில் இ�ா8ரைன எதிர்பார்த்து 
�ாத்திருந்த ந�ாலத்தில் ப�தன் இக்கூடல் 8ாணிக்�ம்  ஆலயத்தில் நசரைவ 
சாதிக்கின்றார். 

 ப�தனுக்கு ந8து பா�த நதசத்தில் உள்ள தனிக்ந�ாவில்�ள் சிலவற்றில் இதுவும் ஒன்று 
என்பது  ஒரு தனி சிறப்பு. அது 8ட்டு8ல்ல இன்னும் பல சிறப்பு�ளும் உள்ளன அரைவ 
என்னவெவன்று �ாணலா8ா அன்பர்�நள ?

ப�தன் தவக்ந�ாலத்தில் இருப்பதால் பூரைQயின் நபாது வாசரைனத் தி�வியங்�ள் 
நசர்ப்பதில்ரைல. தீபா�ாதரைன வழிபாடும் கிரைடயாது. பூரைQக்கு ஊதுபத்தி�ள் 8ற்றும் 
�ற்பூ�ம் பயன்படுத்தப்படுவதில்ரைல இவந� ப�ப்பி�ம்8ா� விளங்குவதால் �நணசர் 
உட்பட நவறு எந்த உபவெதய்வமும் இக்ந�ாவிலில் கிரைடயாது. 

தா8ரை� 8லர், துளசி, 8ற்றும் வெதச்சி பூக்�ள் 8ட்டுந8 பூரைQக்கு பயன்படுத்துகின்றனர். 
நவறு எந்த 8லரும் சார்த்துவதில்ரைல. இவ்வாலயத்தில் உள்ள  துளசி வெசடி�ளில் 
விரைத�ள் நதான்றுவதில்ரைலயாம். தல விருட்சமும் கிரைடயாது. 
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நந்திகி�ா8த்தில் இ�ா8பி�ானின் பாதுரை��ரைள  ப�தன் பூசிக்கும் �ாட்சி

வெபாதுவா� ந��ளாவில் அரைனத்து  ஆலயங்�ளிலும் ஐந்து நவரைள பூரைQ�ள் 
நரைடவெபறும் ஆனால் இக்ந�ாவிலில் 8ட்டும்  மூன்று நவரைள பூரைQ�ள் 
நரைடவெபறுகின்றது. 

உஷத் பூரைQ 8ற்றும் பந்தீ�டி பூரைQ�ள் நரைடவெபறுவதில்ரைல. அது நபாலநவ அனுதின 
சீநவலியும் நரைடவெபறுவதில்ரைல. சித்திரை� உற்சவத்தின் நபாது 8ட்டுந8  சுவாமி 
வெவளிநய வருகிறார்.

ஐப்பசி 8ாதம் திருநவாணத்தன்று புத்தரிசி ரைநநவத்தியம் உண்டு. புதிதா� 
அறுவரைடயான அரிசி உணவு நிநவதிக்�ப்பட்டு பி�சாத8ா� வழங்�ப்படுகிறது. 
8றுநாள் முக்குடி என்ற பி�சித்தி வெபற்ற வயிற்று வலிரைய நபாக்கும் பி�சாதமும் 
பக்தர்�ளுக்கு அளிக்�ப்படுகிறது.
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இப்பி�சாதம் பல தரைலமுரைற�ளா� ஒந� குடும்பத்தினர் இ��சியம் �ாத்து 
தயாரிக்கிறார்�ள். இவ்வாலயத்தில் �த்திரிக்�ாய் சிறப்பு  ரைநநவத்தியம் என்று பல 
சிறப்பு�ள் உள்ளன.

கூத்தம்பலம்

இவ்வாலயத்ரைத அரைடய புரை�வண்டி மூலம் வருபவர்�ள் இரிஞ்ஞாலக்குடா 
புரை�வண்டி நிரைலயத்தில் இறங்கி பின்னர் ஆட்நடா அல்லது நபருந்து மூலம் 9 கி.மீ 
தூ�த்தில் உள்ள ந�ாவிரைல அரைடயலாம். 

இத்திருக்ந�ாவில் வெ�ாடுங்�ல்லூரிலிருந்து திருச்சூர் வெசல்லும் பாரைதயில் 
திருச்சூரிலிருந்து சு8ார் 22 கி.மீ தூ�த்தில் அரை8ந்துள்ளது. இவ்வளவு சிறப்பம்சங்�ள் 
வெ�ாண்ட ப�தன் ஆலயம் “கூடல் 8ாணிக்�ம் ஆலயம்” என்றும் அரைழக்�ப்படுகின்றது.
இனி இத்தலத்தின் பு�ாணத்ரைத பற்றிப் பார்ப்நபா8ா?

ஆதி �ாலத்தில் அடர்ந்த வன8ா� இருந்த இவ்விடத்தில் குலிப்பிணி என்ற 
8ஹரிஷியின்  தரைலரை8யில் பல ரிஷி�ள் தவம் வெசய்து வந்தனர். அவர்�ளின் 
தவத்திற்கு வெ8ச்சி 8ஹாவிஷ்ணு அவர்�ளுக்கு பி�த்யக்ஷ8ாகி என்ன வ�ம் நவண்டும் 
என்று ந�ட்டார். அவர்�ளும் தாங்�ள் இங்ந�நய ந�ாவில் வெ�ாள்ள நவண்டும் என்று 
ந�ட்� அவ்வாநற வ�ம் அளித்தார். பின்னர் முனிவர்�ள் �ங்ரை�ரைய நவண்ட அவள் 
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அங்கு நதான்றினாள். அவ்வெவள்ளத்தில் மூழ்கி முனிவர்�ள் அரைனவரும் ப�8பதம் 
அரைடந்தனர். இன்றும் ந�ாவிலின் உள்நள உள்ள  குலிப்பிணி தீர்த்தத்தில் �ங்ரை� 
இருப்பதா� ஐதீ�ம். இக்குளத்தின் நீந� வெபரு8ாளுக்கு ரைநநவத்தியத்திற்கு 
பயன்படுத்தப்படுகின்றது. பூரைQ வெசய்யும் நம்பூதிரி�ள் 8ட்டுந8 இக்குளத்தில் 
நீ�ாடுகின்றனர்.

கூத்தம்பலத்தின் படி�ளில் உள்ள அருரை8யான �ற்சிற்பம்

ஆதி�ாலத்தில் சாலக்குடி ஆறும், குரு8லி ஆறும்  சங்�8ம் ஆகும் கூடுதுரைறயில் 
இக்ந�ாவில் அரை8ந்திருந்ததால் கூடல் 8ாணிக்�ம் என்றரைழக்�ப்படுகின்றது என்பது 
ஒரு ஐதீ�ம். இரு சால் கூடல் என்பநத இரிஞ்ஞாலகுடா ஆனது என்பர்.

8ற்வெறாறு ஐதீ�ம். ஒரு ச8யம் வெபரு8ாளின் சி�சிலிருந்து ஒரு அற்புத ஓளி நதான்றியது 
அப்நபாரைதய �ாயங்குளம் அ�சனிடம் இருந்த அற்புத விரைல 8திப்பற்ற 
8ாணிக்�த்தின் ஒளிரைய இவ்வெவாளியுடன் ஒப்பிட வெ�ாண்டுவந்த நபாது 
அம்8ாணிக்�ம் வெபரு8ாளின் திருந8னியில் 8ரைறந்து விட்டது எனநவ கூடல் 
8ாணிக்�ம் ஆயிற்று என்பர். 

 27 



நாலம்பல  யாத்திரை�

கூரை�யில் உள்ள அற்புத 8�சிற்பம்

மூன்றாவது ஐதீ�ம் ஒரு ச8யம் தலிப்ப�ம்பா என்ற ஊரின் ஒரு முதியவர் பல் நவறு 
ஆலயங்�ளின் சான்னியத்ரைத ஒரு சங்கில் ஏற்று  தன் ஊரில் உள்ள மூர்த்திக்கு 8ாற்ற 
ஆலயம் ஆலய8ா� வெசன்று  வரும் நபாது இவ்வாலயத்ரைத அரைடந்தார். 

அப்நபாது அவர் ரை�யில் இருந்து அச்சங்கு கீநழ  விழுந்து சுக்குநூறா� உரைடந்து அதில் 
இருந்த வெதய்வ சக்தி�ள் அரைனத்தும் இப்வெபரு8ாளில் இரைணந்ததால் இவர் கூடல் 
8ாணிக்�ம் என்றரைழக்�ப்படுகின்றார்.
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ந��ளபாணியில் மூன்று பக்�மும் வாயில்�ளுடன் பி�ம்8ாண்ட8ா�  பத்து ஏக்�ர் 
ப�ப்பளவில் இவ்வாலயம் அரை8ந்துள்ளது. ந��ள பாணியில் அரை8ந்துள்ள கிழக்கு 
ந�ாபு�த்தின் சுவர்�ளில் புரைடப்பு சிற்பங்�ள்   வரை�யப்பட்டுள்ளன. ஆலயம் 
முழுவதும் ஓவியங்�ளும், அற்புத �ற்சிரைல�ளும், 8�ச்சிரைல�ளும் 
நிரைறந்திருக்கின்றன. விசால8ான விளக்கு 8ாடம் ந8லும் எழில் நசர்க்கின்றது.  
ஶ்ரீந�ாவில் வட்ட வடிவில் உள்ளது.  

வி8ானம் உய�8ா� சிறப்பா� இ�ண்டடுக்கு கூம்பு வடிவத்தில் உள்ளது. வி8ானத்தில் 
இ�ா8ாயணம் சம்பந்தப்பட்ட �ாட்சி�ள் 8� சிற்பங்�ளா� எழிலா� இடம் 
வெபற்றுள்ளன. கூரை�ரையத் தாங்கும் 8�ச்சட்டங்�ரைளயும் சிற்பங்�ள் அலங்�ரிக்கின்றன.
வி8ானத்திற்கு தாமி� த�டு சார்த்தியுள்ளனர். �லசம் ஆறு அடி உய�ம். உயர்ந்த 
8திற்சுவர் ஶ்ரீந�ாவிரைலச் சுற்றி உள்ளது,  விளக்கு 8ாடம், முன் புறமும் பிறமும் 
உயர்ந்த 8ண்டபங்�ள் நான்கு குளங்�ள் என்று மி�வும் பி�ம்8ாண்ட8ா� ஆலயம் 
அரை8ந்துள்ளது. 

ஆலயத்ரைத சுற்றி நான்கு திருக்குளங்�ள் அரை8ந்துள்ளன. இவற்றுள்  புனித8ான 
குலிப்பிணி தீர்த்தம் ந�ாவில் வளா�த்திற்குள் வடக்குப் பகுதியில் அரை8ந்துள்ளது. 
குட்டன் குளம் என்ற வெபரிய குளம் கிழக்கு பி��ா�த்திற்கு வெவளிநய அரை8ந்துள்ளது. 

ந�ாயிலுக்கு வெவளிநய உள்ள "குட்டன் குளத்தில்" தங்�ரைளத் தூய்ரை8ப்படுத்திய 
பின்னந� பூசாரி�ள் விழாக்�ளில் பங்ந�ற்� அனு8திக்�ப்படுகிறார்�ள். பின்னர் 
�ருவரைறக்குள் நுரைழவதற்கு முன்பு "குளிப்பிணித் தீர்த்தம்" நீரில் மூழ்� நவண்டும். 
ந8ற்குப் பகுதியில் அரை8ந்துள்ள சுவருக்கு வெவளிநய உள்ள குளத்ரைத "பதின்Q�க் 
குளம்" என்றும், வெதற்குப் பகுதியில் அரை8ந்துள்ள வளா�த்திற்கு வெவளிநய உள்ள 
குளம் "வெதக்ந� குளம்" என்றும் அரைழக்�ப்படுகிறது. இந்த மூன்று நீர்நிரைல�ளும் 
ந�ாயிலின் அளரைவப் நபாலநவ குறிப்பிடத்தக்� பகுதிரையக் வெ�ாண்டுள்ளன. 

 வெதற்கு பி��ா�த்தில் வெபரிய கூத்தம்பலமும் உள்ளது. கூத்தம்பலத்தின் கூரை� மி�வும் 
உய�8ா�வும், சாய்வா�வும் அரை8ந்துள்ளது. உட்புறம் பி�ம்8ாண்ட 8�த்தூண்�ள் 
8ற்றும் அழகிய 8�ச்சிற்பங்�ள் அலங்�ரிக்கின்றன. கூத்தம்பலத்தின் வாயிற்படி�ளின் 
இருபுறமும் எழிலான �Qலக்ஷ்மி �ற்சிற்பம் அலங்�ரிக்கின்றது.  இக்கூத்தம்பலத்தில் 
�த�ளி, துள்ளல், கூத்து, கூடியாட்டம் முதலியன சிறப்பா� நரைடவெபறுகின்றன. பலி 
பீடம் சு8ார் 7) அடி உய�ம் அருகில் வெநடிதுயர்ந்த தங்�க் �வசம் பூண்ட வெ�ாடி 8�ம் 
இவ்வாலயத்தின் பி�ம்8ாண்டத்திற்கு தக்�வாநற அரை8ந்துள்ளது.

இத்தலத்தில் ப�தன் சதுர்புQ விஷ்ணுவா�நவ நசரைவ சாதிக்கின்றார். நின்ற 
தவத்திருக்ந�ாலம், சதுர்புQங்�ள், வலந8ற்��ம் தண்டம், கீழ்க்��ம் அக்ஷ8ாரைல, 

இடந8ற்��ம் சக்��ம். கீழ்க்��ம் சங்�ம். தீபவழிபாடு, அவல் பாயச வழிபாடு, 
வெவடிவழிபாடு, புஷ்பாஞ்சலி வழிபாடு இத்தலத்தில் பி�பலம். 14 வருடங்�ள் �ழித்து 
எப்நபாது இ�ா8ன் திரும்பி வருவார் என்று எதிர்பார்ப்புடன் �ாத்திருக்கும் ந�ாலம். 
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வனவாசம் முடித்து இ�ா8ன் திரும்பி வந்த நபாது அன்று ப�தன் மு�ம் எவ்வளவு 
8லர்ச்சியா� இருந்தநதா அவ்வளவு 8லர்ச்சியா� ப�தன் இன்றும்  அருள் 
பாலிக்கின்றார் என்பது ஐதீ�ம்.  

வெபரு8ாளுக்கு சங்�ந8ஸ்வ�ர் என்வெறாரு நா8மும் உண்டு.  101 தா8ரை� 8லர்�ளுக்கு 
அதி�8ா� எண்ணிக்ரை�யில் 12 அடி நீள8ான தா8ரை� 8லர் 8ாரைல வெபரு8ாளுக்கு 
சார்த்தினால், தரைட�ள் எல்லாம் விலகும் நிரைனத்த �ாரியம் வெவற்றி��8ா� முடியும் 
என்பது இங்குள்ளவர்�ள் நம்பிக்ரை�. 

ந8லும் தீ�ாத வயிற்று வலிரைய நீக்கும் தன்வந்திரிப் வெபரு8ாளா�வும் இவர் 
விளங்குகிறார். தீ�ாத வயிற்று வலியால் ஒரு பக்தர் அவதிப்பட்டு வந்தார் அவர் �னவில்
நதான்றிப் வெபரு8ாள் அவ�து நதாட்டத்தில் விரைளந்த 101  �த்திரிக்�ாய்�ரைள 
ரைநநவத்ய8ா� ச8ர்பிக்கு8ாறு நவண்டினார். அதற்குப்பின் அவ�து வயிற்று வலி 
8ாய8ா� 8ரைறந்தது. இது நபால பல பக்தர்�ளின் நநாரைய தீர்த்து ரைவத்துள்ளார் 
ப�தப்வெபரு8ாள்.

பதினான்கு வருடம் �ழித்து  இ�ா8ன் வ� தா8த8ானநபாது வந்து நந்திகி�ா8த்தில் 
�ாத்திருந்த ப�தன்  தீ மூட்டி அதில் இறங்� தயா�ான நபாது விரை�ந்து வந்து 
இ�ா8பி�ான், இ�ாவணரைன வெவன்று வாரை� சூடி, பி�ாட்டியுடன் திரும்பி வருகிறார் 
என்று கூறிய ஹனு8ன் திடப்பள்ளியில் (8டப்பள்ளி) இன்றும் அரூப8ா�  வசிப்பதா� 
நம்புகின்றனர்.  

ந8ட 8ாதம் (சித்திரை�) பூ�ம் வெதாடங்கி திருநவாணம் முடிய வெபருவிழா மி�வும் 
சிறப்பா�வும் நவத தந்திரீ� முரைற வழுவா8லும்  நரைடவெபறுகின்றது. ந��ளாவின் 
8ற்ற ந�ாவில்�ரைள விட இங்கு நடக்கும் திருவிழா மி�வும் வித்தியாச8ானது. தினமும்
�ாரைலயும், 8ாரைலயும் 17)  யாரைன�நளாடு சுவாமி எழுந்தருளுவார். அரைதக் �ாணக் �ண்
ந�ாடி நவண்டும். பவனியின் நபாது நூற்றுக்�ணக்�ான வாத்தியக்�ரைலஞர்�ள் 
பங்ந�ற்கின்றனர். 

சீநவலியின் இ�ண்டு அம்சங்�ள் கூடல்8ாணிக்�ம் ந�ாயிலுக்கு தனித்துவ8ானரைவ: 
முதலில் இ�ண்டு குழந்ரைத யாரைன�ள் ஊர்வலத்தில் நசர்க்�ப்படும். ஒன்று 
வெதய்வத்ரைத சு8ந்து வெசல்லும் யாரைனயின் ஒவ்வெவாரு பக்�த்திலும் நிற்கும். 
இ�ண்டாவதா�, ஏழு யாரைன�ளின் தரைலக்�வசங்�ள் ('வெநட்டி பட்டம்') தூய 
தங்�த்தால் வெசய்யப்பட்டரைவ, மீதமுள்ளரைவ தூய வெவள்ளியால் வெசய்யப்பட்டரைவ. 
திருவிழாவின் �ரைடசி இ�ண்டு நாட்�ளில்  பஞ்ச வாத்யம் இடம்வெபறுகிறது.  

ந��ளாவில் உள்ள சு8ார் 3,000 ந�ாயில்�ரைள நிர்வகிக்� ஐந்து நதவசம் நபார்டு�ள் 
உள்ளன. குருவாயூர், திருவிதாங்கூர், 8லபார், வெ�ாச்சி, கூடல் 8ாணிக்�ம் என ஐந்து 
நதவசம் நபார்டு�ள் அம்8ாநிலத்தில் வெசயல்பட்டு வருகின்றன.
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கூடல்8ாணிக்�ம் ந�ாயிலின் முந்ரைதய வ�லாற்று குறிப்பு கி.பி 854 நததியிட்ட  
நச� 8ன்னர் ஸ்தானு �வி வர்8ரைனப் பற்றி எழுதப்பட்ட ஒரு �ல்வெவட்டில் 
�ாணப்படுகிறது. இதில் ந�ாயிலுக்கு ஏ�ாள8ான நிலங்�ரைள நன்வெ�ாரைடயா� 
அளித்தது பற்றி குறிப்பிடுகிறது. அரைனவரும் வெசன்று தரிசிக்� நவண்டிய ஒரு 
அருரை8யான ந�ாவில் கூடல் 8ாணிக்�ம் சங்�ந8ஸ்வ�ர் ந�ாவில் என்பதில் எந்தவித 
சந்நத�மும் நதரைவயில்ரைல.  வாய்ப்புக் கிட்டினால் அவசியம் வெசன்று நசவியுங்�ள்.
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அத்தியாயம்  -3

3.  திருமூழிக்�ளம்  லக்ஷ்8ணப்வெபரு8ாள்  ஆலயம்  

ஆடி 8ாத நாலம்பல தரிசன வரிரைசயில் அடிநயாங்�ள் தரிசித்த அடுத்த தலம் 
திருமூழிக்�ளம் என்னும் திவ்யநதசம் ஆகும். இவ்வாலயம் வெநடும்பாரைதயிலிருந்து  
சிறிது உள்நள உள்ளது  வழி விசாரித்துக் வெ�ாண்நட வெசல்ல நவண்டி இருக்கும். 
சாரைலயில் இருந்து ந�ாவிலுக்கு வெசல்லும் இடத்தில் எழிலான  நதா�ண வாயில்  
அரை8த்துள்ளனர்.  

நதா�ண வாயிலில் சீதா�ா8ர் இலக்குவரைன நசவிக்�லாம். வழிவெயங்கும் ந��ளத்தின் 
இயற்ரை� எழிரைல 8ா, பலா, வாரைழ 8�த்நதாப்பு�ரைளயும், வானத்ரைத ஒட்டரைட 
அடிக்கும் வெ�ாத்துக் வெ�ாத்தா� �ாய்�ள் வெதாங்கும் �முகு 8�ங்�ரைளயும், இ�ப்பர் 
நதாட்டங்�ரைளயும், தண்ணீர் நிரைறந்த பல குளங்�ரைளயும் �ண்டு �ளித்துக் வெ�ாண்நட 
இத்திவ்யநதசத்ரைத அரைடயலாம். 

நம்8ாழ்வார் 8ற்றும் திரு8ங்ரை�யாழ்வார் இத்தலத்ரைத 8ங்�ளாசாசனம் 
வெசய்துள்ளனர். எனநவ இத்தலம் 108 திவ்ய நதசங்�ளுள் ஒன்றாகும்.  அவ்வற்புதத் 
தரிசனத்ரைத பகிர்ந்து வெ�ாள்ள  வம்மின் அன்பர்�நள.

இத்தலம் எர்ணாகுளத்திற்கு அருகில் உள்ளது. அலுவாயிலிருந்து நபருந்தில் 
வெசன்றரைடயலாம். திருச்சூரிலிருந்து சு8ார் 50 கி.மீ தூ�த்தில் அரை8ந்துள்ளது. 
வெஷா�னூர் எர்ணாகுளம் புரை�வண்டி 8ார்க்�த்தில் அங்�8ாலியில் இறங்கி பின்னர் 5 
கி.மீ தூ�த்தில் உள்ள இத்தலத்ரைத அரைடயலாம். 
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தக்கிலந8 ந�ளீர்�ள்! தடம் புனல்வாய் இரை�  நதரும்

வெ�ாக்கு இனங்�ாள் குருகு இனங்�ாள் குளிர்மூழிக்�ளத்து உரைறயும்

வெசக்�8லத்து அலர் நபாலும் �ண் ரை� �ால் வெசங்�னிவாய்

அக்�8லத்து இரைலப் நபாலும் திருந8னி அடி�ளுக்ந�  (தி.வா 9-7) -3)

என்று எம்வெபரு8ானது வடிவழகில் ஈடுபட்ட ப�ாங்குச நாயகியாய்  நம்8ாழ்வார் 
வெபரு8ானது வடிவழரை�நய பற்றுக்ந�ாடா�க் வெ�ாண்டு தரைலவியா�  
திருமூழிக்�ளத்திற்கு  பறரைவ�ரைள தூது விடும் பாவத்தில் 11 பாசு�ங்�ளால் 
பல்லாண்டு  பாடியுள்ளார். 

வெபாருள்: அ�ன்ற நீர்நிரைல�ளில் இரை� நதடும் வெ�ாக்குக் கூட்டங்�நள! உடன் உள்ள 
குருகு�நள!  குளிர்ந்த திருமுழிக்�ளத்திநலயுள்ள எம்வெபரு8ானிடம் வெசன்று அவன் 
அழகில் ஆட்பட்டு இழந்துள்ள நாங்�ள் அவனுக்கு தகுதியற்றவர்�நளா? என்பரைத 
உறுதியா�க் ந�ளுங்�ள். 

அவ்விரைறவனின் திருக்�ண், திருக்��ங்�ள், திருவடி�ள் ஆகியரைவ வெசந்தா8ரை� 8லர்ப் 
நபால் அழகுள்ளரைவ; அவருரைடய திருவாய் சிவந்து �னிந்தது. அவர் திருந8னிநயா, 
தா8ரை�யின் இரைலநபாலப் பசுரை8 உரைடயது. இப்படிப்பட்ட அழ�ரைனக் �ாண 
எங்�ளுக்குத் தகுதியில்ரைலயா? என்று வினவுகிறார் ஆழ்வார்.  

இவ்வாறு திருமூழிக்�ளம் என்று ஆழ்வார்�ள் பாடிய இத்தலம் ஒரு �ாலத்தில் 
திருவெ8ாழிக்�ளம் என்று அறியப்பட்டிருக்கின்றது. விசுவாமித்தி� முனிவரின் 8�ன்  
ஹாரீத முனிவர் இங்கு 8ஹாவிஷ்ணுரைவ நநாக்கித் தவம் வெசய்ய அவர் தவத்திற்கு 
வெ8ச்சிப் வெபரு8ாள் நதான்றி,  என்ன வ�ம் நவண்டும்?  என்று ந�ட்� இப்பூவுலகில் 
உள்ளவர்�ள் உய்ய வழி கூற நவண்டும் என்று  முனிவர்  விண்ணப்பிக்�  வெபரு8ாளும் 
வர்ணாஸ்�8 தர்8ம், நயா� சாஸ்தி�ம், திரு8ந்தி�ம் ஆகிய  ஶ்ரீஸூக்தி�ரைள அதாவது 
திருவெ8ாழி�ரைள  அருளினார்,  அவற்ரைற நூலா� எழுது8ாறும் பணித்தார். எனநவ 
இத்தலம் திருவெ8ாழிக்�ள8ானது பின்னர் 8ருவி தற்நபாது  திருமூழிக்�ள8ானது 
என்கின்றனர்.  வடவெ8ாழியில் வெபரு8ாள் ஶ்ரீஸூக்தி நாதன் என்றரைழக்�ப்படுகின்றார்.

வெ�ாடிய ரை�ந�யி வ�ம் நவண்ட,  குலக்கு8ா�னும்  �ாடுரைறய வந்து சித்�கூடத்தில் 
பி�ாட்டியுடனும், இளவல் இலக்குவனுடனும் தங்கியிருந்தான். அப்நபாது ப�த நம்பி 
அண்ணனின் பாதம் பணிய வந்தான், வெபரும் பரைட வருவரைத �ண்டு இலக்குவன்,  
ப�தன்  அண்ணன் ந8ல் பரைட எடுத்து  வந்திருக்கின்றாநனா? என்று அவன் ந8ல் 
ந�ாபம் வெ�ாண்டான்.  

ஆனால் ப�தநனா ஶ்ரீ�ா8ன் பாதம் பணிந்து பாதுரை��ரைள வெபற்று வெசன்று நந்தி 
கி�ா8த்தில் தங்கி அண்ணனின் பி�திநிதியா� ஆட்சி வெசய்தான். 

 33 



நாலம்பல  யாத்திரை�

உண்ரை8ரைய உணர்ந்தான் இலக்குவன். ஆனாலும் வெவளிப்பரைடயா� ப�தனிடம் 
8ன்னிப்புக் ந�ட்�ாத குரைற இலக்குவன் 8னதில் இருந்தது, ஒரு ச8யம் ப�தனும் 
இலக்குவனும் இத்தலத்திற்கு வந்து வணங்கிய நபாது ஹாரீத முனிவர் அவனது 
அக்குரைறரைய கூறினார். இலக்குவனும் அருகில் இருந்த ப�தன் �ாலில் விழுந்து 
8ன்னிப்புக் ந�ட்டான்.

ஆனால், ப�தநனா, ‘இதில் 8ன்னிப்புக் ந�ட்� எதுவுந8 இல்ரைல, இலக்குவா,  
இ�ா8னின் அத்யந்த தம்பி நீ, இ�ா8னுக்கு எந்த குரைறயுமின்றி, �ான�த்திநலநய 
அவரை� �ண்ணிரை8க்�ா8ல் �ாத்தவன் நீ. ஆ�நவ சித்�கூடத்தில் என் மீது நீ ந�ாபம் 
வெ�ாண்டதில் எந்தத் தவறும் இல்ரைல. உண்ரை8 வெதரிந்த பிறகும், என் மீதான உன் 
சந்நத�ம் நீங்�ாததற்கு உன்னுரைடய சிறப்பான இ�ா8 பக்திநய �ா�ணம். ஆ�நவ 
அதற்�ா� நீ குற்ற உணர்வு வெ�ாள்ளாநத என்று மிகுந்த வெபருந்தன்ரை8யுடன் கூறினான்.

ஆனாலும், தன் குற்றத்துக்குப் பி�ாயச்சித்தம் வெசய்ய விரும்பிய இலக்குவன், முனிவர் 
நயாசரைனப்படி, இத்தலத்ரைத, திருவெ8ாழிக்�ளத்தான்  ந�ாயிரைலப் புதுப்பித்து, 
வெபரு8ாரைள வணங்கி, தன் 8னக்குரைற நீங்�ப் வெபற்றான். இப்படி இலக்குவன் 
புதுப்பித்தத் தலத்தில் உரைறயும் வெபரு8ாரைள எனநவ  ‘லக்ஷ்8ணப் வெபரு8ாள்’ என்று 
அரைழக்கிறார்�ள். 

இ�ா8ாயண சந�ாத�ர்�ள் நால்வருக்கும்  ந��ளத்தில் தனித்தனி ந�ாயில் இருந்தாலும், 
வெபரு8ாள் என்ற வெபருரை8 லக்ஷ்8ணனுக்கு 8ட்டுந8 உண்டு.

வெபான்னானாய் வெபாழிநலழும் �ாவல் பூண்ட 

பு�ழானாய் இ�ழ்வாய வெதாண்டநனன் நான்

என்னானாய் என்னானாய் என்னல் அல்லால்

என்னறிநவநனரைழநயன் உல� ந8த்தும்

வெதன்னனாய் வடவானாய்குட பாலானாய்

குணபால தாயினாய் இரை8நயார்க் வெ�ன்றும்

முன்னானாய் பின்னானார் வணங்கும் நசாதி

திருமூழிக் �ளத்தனாய்முதலா னாநய  (தி.வெந 10)

வெபாருள்: உல�ம் முழுவதும் துதிக்�த்தக்� வெதன்திரு8ாலிருஞ்நசாரைல 8ரைலயில்  
நின்ற யாரைன நபான்றவநன! வடதிருநவங்�டத்தில் நின்ற யாரைன நபான்றவநன! 
ந8ற்றிரைசயில் திருநவங்�டத்தில்  திருக்�ண் வளரும் யாரைன நபான்றவநன!  
கீழ்த்திரைசயில் திருக்�ண்ணபு�த்தில் 8தயாரைன நபான்றவநன! எக்�ாலத்தும் 
நித்யசூரி�ள் �ண்டு அனுபவிக்கும்படி முன் நிற்பவநன! அவதா�த்திற்கு 
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பிற்பட்டவர்�ள் வணங்�த்தக்� நசாதியாய் திருமூழிக்�ளத்தில் வாழ்பவநன!  உல� 
முதல்வநன! வெபான் நபான்றவநன! எழுல�ங்�ரைளயும் �ாத்தருள்வதால் வந்த 
பு�ழுரைடயவநன! இ�ழ்ரைவநய வடிவா� உரைடய  வெதாண்டனான அடிநயன் 
என்னுரைடய  யாரைனநய! என்று வெசால்லுவதல்லாது நவறு என்னவெவன்று வெசால்ல 
அறிநயன். என்று திரு8ங்ரை�யாழ்வார் இத்தலத்ரைத 8ங்�ளாசாசனம் வெசய்த 
திருவெநடுந்தாண்ட�ப் பாசு�த்தில் இ�ா8ரைன  அவ�து பின்னவர்�ளான ப�தன்,  
லக்ஷ்8ணன் வணங்கிய வெசய்திரைய  ந8க்கு கூறுகின்றார். இத்திவ்யநதசத்தில்

மூலவர்: லக்ஷ்8ணப்வெபரு8ாள், திருமூழிக்�ளத்தான்.

தாயார்: 8து�நவணி நாச்சியார்

வி8ானம்: வெசௌந்தர்ய வி8ானம்.

தீர்த்தம்: சங்� தீர்த்தம், சிற்றாறு தீர்த்தம்.

8ங்�ளாசாசனம்: நம்8ாழ்வார், திரு8ங்ரை�யாழ்வார்.

தாயார் ஊர்மிரைள இத்தலத்தில் 8து�நவணி நாச்சியா�ா� நசரைவ சாதிக்கின்றாள். 8ரைல
நாட்டு திவ்ய நதசங்�ளில் திருநாவாயில் 8ட்டுந8 தாயாருக்கு தனி சன்னதி உள்ளது 
8ற்ற ஆலயங்�ளில் வெபரு8ாளின் திரு8ார்பில்தான் தாயார் அ�லகில்நலன் 
இரைறயுவெ8ன்று வாசம் வெசய்கிறாள்.  இவ்வாலயம்  சாலக்குடி ஆற்றின் கீழ்க்�ரை�யில் 
அரை8ந்துள்ளது.  

ஶ்ரீந�ாவில் வட்ட வடிவிலும் வி8ானம்  துவிதள அதாவது இ�ண்டடுக்கு   கூம்பு 
வடிவில், தாமி�த் த�டு நபார்த்தப் பட்டு  எழிலா� அரை8ந்துள்ளது. கூரை�ரைய தாங்கும் 
��ங்�ளில் யாரைன 8�ச்சிற்பங்�ள் அருரை8யா� உள்ளன.  

இரிஞாலக்குடா ஆலய வி8ானம் நபாலநவ இத்தலத்தின் வி8ானமும் இ�ண்டு 
தலத்துடன் பி�ம்8ாண்ட8ா� அரை8ந்துள்ளது. ந8லும் பலி பீடமும், வெ�ாடி 8�மும்  
8திலும் பி�ம்8ாண்ட8ானதா�நவ அரை8ந்துள்ளது சிறப்பு. 

ஆதி நசஷன் அம்ச8ான  லக்ஷ்8ணப் வெபரு8ாளும் சதுர்புQ விஷ்ணுவா�நவ நசரைவ 
சாதிக்கின்றார்.  

இடது திருக்��ம் சங்�ம் ஏந்தியிருக்�, வலது திரு��த்தில் உள்ள சக்��ம் எந்தக் �ணமும் 
பாயத் தயா�ா� இருக்கும் பி�நயா� சக்��8ா� விளங்குகிறது. தன் பக்தர்�ளுக்கு 
ஏநதனும் துயவெ�ன்றால் அரைத உடநன தீர்த்து ரைவக்கும் சுறுசுறுப்ரைப அது 
உணர்த்துகிறது. வல கீழ் ��த்தில் �ரைத, கீழ் இடது��ம் அ�வரைணக்கும் நதா�ரைணயில் 
நின்ற ந�ாலத்தில் திவ்ய8ா� நசரைவ சாதிக்கின்றார்.
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இ�ா8 பட்டாபிநஷ�ம் ஓவியம்

ந8ஸ்�ா� 8ண்டப விதானத்தில் 8�த்தால் அழ�ா� வெசதுக்�ப்பட்டுள்ள அஷ்டதிக் 
பால�ர்�ள் �ண்ணுக்கு விருந்து. இ�ண்டாம் பி��ா�த்தின் உள் சுவர்�ளில் அருரை8யான
இ�ா8யண ஓவியங்�ள் உள.  அதில் இ�ா8 பட்டாபிநஷ� ஓவியம் �ண்ரைண விட்டு 
அ�ல 8றுக்கின்றது. 

ஒரு ஓவியத்தில் அரைனத்து இ�ா8யண நி�ழ்வு�ரைளயும் வெ�ாண்டு வந்துள்ள பாங்கு 
மி�வும் அருரை8. இன்றும் பழரை8 8ாறா8ல் இயற்ரை� மூலிரை� வர்ணங்�ரைளநய 
பயன்படுத்துன்றனர். வெபரிய தூண்�ள் நிரைறந்த தலம். �ருவரைற வெவளிப் பி�ா�ா�த்தில் 
�ா8ன் – சீரைத - அனு8ன் ஆகிநயார் தனி சந்நதி வெ�ாண்டிருக்கிறார்�ள். லட்சு8ணன் 
தனிநய மூலவ�ா� விளங்குவதால் இந்த சந்நதியில் அவர் இடம் வெபறவில்ரைல 
நபாலும்!

�நணசன், சிவன்-பார்வதி, யக்ஷியம்8ன், தர்8 சாஸ்தா, ந�ாகுல கிருஷ்ணன் 
ஆகிநயாரும் தனித்தனிநய சந்நதி வெ�ாண்டு அருள்பாலிக்கிறார்�ள். சாலக்குடி ஆறு 
ந�ாயிலின் தீர்த்த8ா� வெபருரை8யுடன் ஓடுகிறது. �ருவரைறயில் லட்சு8ணப் வெபரு8ாள் 
என்ற திருமூழிக்�ளத்தான் நப�ழகுடன் வெQாலிக்கிறார். இந்தப் வெபரு8ாரைள 
நம்8ாழ்வார் ஒளிச்சுட�ா�நவ �ண்டு 8கிழ்ந்திருக்கிறார்.
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திருந8னி அடி�ளுக்கு தீவிரைனநயன் விடுதூதாய்

திருமூழிக்�ளம் என்னும் வெசழுந�ர் வாய்அனிமுகில்�ாள்

திருந8னி அவட்கு அருளீர் என்றக்�ால் உம்ரை8த்தன்

திருந8னி ஒளி அ�ற்றித் வெதளிவிசும்பு �டியுந8

என்பது அவ�து பாசு�ங்�ளில் ஒன்று. வெபரு8ாரைளத் தன் நாய�னா�நவ பாவிக்கும் ஒரு 
�ன்னியின் 8னரைதச் வெசால்லும் வெநகிழ்ச்சி மிக்�ப் பாடல் இது. ‘திருமூழிக்�ளம் என்று 
அரைழக்�ப்படும் இந்த திவ்ய நதசத்தில் குளுரை8யா� சூழ்ந்திருக்கும் ந8�ங்�நள, 
எனக்�ா� என் தரைலவன் திருமூழிக்�ளத்தானிடம் தூது வெசல்லுங்�ள். 

அவனிடம், தன்னுரைடய நப�ழ�ான ஒளிரைய, அவன் பிரிவால் தளர்ந்து வாடியிருக்கும் 
எனக்கு அவன் அருள நவண்டும் என்று ந�ளுங்�ள். அப்படிக் ந�ட்டால் உங்�ளுரைடய 
ஒளிரைய அழித்து உங்�ரைள வானிலிருந்நத வி�ட்டி விடுவாநனா என்று அஞ்சாதீர்�ள். 
அவன் அப்படிவெயல்லாம் வெசய்ய 8ாட்டான்’ என்று வெநக்குருகுகிறார்.
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நநர்த்தியான கூரை�ரையத் தாங்கும் யாழி வரிரைச

திரு8ங்ரை�யாழ்வார் த8து பாசு�ங்�ளில்

பனிநயய்ப்ப�ங்குன்றின் பவளத்தி�நள!

முனிநய! திருமூழி�ளத்து விளக்ந�!

இனியாய வெதாண்டந�ாம் பருகு இன்னமுதாய

�னிநய! உன்ரைனக் �ண்டு வெ�ாண்டு உய்ந்வெதாழிந்நதநன! (வெப.தி 7) -1-7) ) 

வெபாருள்: பனி படர்ந்த இ8ய8ரைலயில் திருப்பிரிதியில் எழுந்தருளியுள்ள பவளங்�ள் 
தி�ண்டாற்நபால அழகியவநன! அடியாருரைடய நன்ரை8�ரைளச் சிந்திப்பவநன! 
திருமூழிக்�ளவெ8ன்னும் திருப்பதியில் விளக்குப்நபால விளங்குபவநன! 
இனிரை8யானவநன! வெதாண்டவ�ான அடிநயாங்�ள் பருகுவதற்கு உரிய இனிய 
அமுத8ானவநன! �னி நபான்றவநன! உன்ரைனச் நசவித்து  பிரைழத்துக் வெ�ாண்நடன்  
என்றும்,  வெபரிய திரு8டலில்

என்ரைன 8னங்�வர்ந்த ஈசரைன வானவர் தம்

முன்னவரைன மூழிக்�ளத்து விளக்கிரைன....... (வெப.தி.8 129)

வெபாருள்: நித்திய சூரி�ளின் தரைலவனாய் திருமூழிக்�ளத்தில் விளக்குப் நபால் சுடர் 
வாய்ந்து நிற்பவன் என்றும் இப்வெபரு8ாரைள நQாதி வடிவினனா�   8ங்�ளாசாசனம் 
வெசய்துள்ளார். 

இலக்குவன் இத்தலத்தில் அறியாரை8 என்னும் இருரைள அ�ற்றி ஞானம் வழங்கும் 
வெபரு8ாளா� நசரைவ சாதிக்கின்றார். தீபம் எவ்வாறு தன்ரைனயும் சுற்றியுள்ளவற்ரைறயும் 
பி��ாசிக்கின்றநதா அது நபால வெபரு8ாள் தன்ரைனயும் தர்8 சாஸ்தி�ங்�ரைளயும் 
இத்திவ்யநதசத்தில் �ாட்டிக் வெ�ாடுத்தார். 

�ணபதி, ஶ்ரீ�ா8ர்-சீரைத-இலக்குவன், ப�வதி, சாஸ்தா, சிவவெபரு8ான் தக்ஷிணாமூர்த்தி 
ரூப8ா�வும் எழுந்தருளி அருள் பாலிக்கின்றனர். ந�ாசாலா கிருஷ்ணர் சன்னதியும் 
உள்ளது.  கிழக்கு வழியா� நுரைழந்து வெபரு8ாரைள வணங்கி பிறகு வெதற்கு பக்�ம் 
�ணபதி, சிவரைன வணங்கி பின்னர் உபநதவரைத�ரைள வணங்கி இ�ண்டாவது  
முரைறயா� வெபரு8ாரைள வணங்� நவண்டும் என்பது நியதி.

வெபரு8ாளுக்கு பால் பாயசம் வழிபாடு, �ணபதிக்கு அப்பம், ப�வதிக்கு 8ஞ்சள் வெபாடி,
சாஸ்தாவிற்கு நீ�ாஞ்சனம் வழிபாடு மி�வும் சிறப்பு. இப்வெபரு8ாரைள வழிபட 
இதயநநாய் உள்ளவர்�ளுக்கு அந்நநாய் நீங்கும், குழந்ரைத இல்லாத குரைற தீரும். 
நவண்டுபவர்�ளின் துயர் �ரைளபவர் திருமூழிக்�ளத்தான். திருநவாணத்தன்று 
ஆ�ாட்டுடன் ந8ஷ(சித்திரை�) 8ாதம் 15  நாள் திருவிழா நரைடவெபறுகின்றது. 
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இ�ண்டடுக்கு (துவி தள) ஶ்ரீந�ாவில்

இத்திருக்ந�ாவிலில் இ�ண்டாம் சுற்றில் விளக்கு 8ாடம் எழிலா� அரை8த்துள்ளனர். 
ஆயி�க்�ணக்�ான விளக்கு�ள் வெவகு நநர்த்தியா� அரை8ந்துள்ளன. 8ாரைல நந�ம் 
வெசன்றதால் அத்தீபங்�ள் அரைனத்தும், சுடர்விட்டு எழிலா�  பி��ாசிக்� வெபரு8ாளின் 
ஆ�த்தியும் நசவிக்கும் பாக்கியம் கிட்டியது.

 நான்கு வாயில்�ளிலும் �ல் ச� விளக்கு�ள் அரை8த்துள்ளனர். சுற்றம்பலத்தின் 
கூரை��ரைள யாழி�ள் தாங்குகின்றன, 8�த்தால் ஆன இந்த யாழி�ளுக்கு நநர்த்தியா� 
வெவள்ரைள வர்ணம் பூசியுள்ளனர். ஒந� நநர் ந�ாட்டில் அரைனத்து யாழி�ளும் 
அரை8ந்துள்ள �ாட்சி அருரை8யா� இருந்தது.  இத்தலம் ந��ளாவில் அந்தணர்�ள் 
வசிக்கும் 32 கி�ா8ங்�ளில் ஒன்று.  

திப்பு சுல்தானின் பரைடவெயடுப்பின் நபாது மூலவர் திருந8னி நசதப்பட்டதாம்,  இரு 
திருக்��ங்�ளும் நசத8ரைடந்தன �ாலிலும் விரிசல் உண்டாகியது. எனநவ வெவள்ளியில் 
ஒரு �வசம் வெசய்து அணிவித்த அன்நற, அது  திருட்டுப் நபாய் விட்டதாம். பின்னர் 
நதவ பி�சன்னம் பார்த்த நபாது மூலவருக்கு அங்கி நதரைவயில்ரைல என்று வந்ததாம். 
எனநவ இன்றும்  அவ்வாநற உரைடந்த ந�ாலத்தில்  நசரைவ சாதிக்கின்றார் வெபரு8ாள்.
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பலி பீடம்

ஒழிவின்றி திருமூழிக் �ளத்துரைறயும் ஒண்சுடரை�
ஒழிவில்லா அணி8ழரைலக் கிளிவெ8ாழியாள் அலற்றியவெசால்
வழுவில்லா வண்குருகூர்ச் சடந�ாபன் வாய்ந்துரை�த்த
அழிவில்லா ஆயி�த்து இப்பத்தும் நநாயறுக்குந8 (தி.வா 9-7) -11)

வெபாருள்: ஒளி8ய8ான வெபரு8ாள் திருமூழிக்�ளத்நத நீங்�ா8ல் எழுந்தருளி 
இருக்கின்றான். அவரைனப்பிரிந்த நிரைலயில் வி��தாபத்தால் துன்பப்பட்ட தரைலவி 
நபசும் நபச்சா�க் குருகூர்ச் சடந�ாபர் பாசு�ம் அருளியுள்ளார். 

இனிய 8ழரைல ததும்பும் கிளியின் நபச்சுப் நபால வெ8ாழிய வல்ல நாயகியின் 
துன்பக்கு�லா� உள்ள குற்றம் அற்ற இப்பத்து பாசு�ங்�ளும் அவர் அருளிய அழிவில்லா
ஆயி�த்துள்  வருவன. இவற்ரைறக் �ற்பார்க்கு இரைவ பிரிவுக்குக் �ா�ண8ான 
பிறப்பாகிய நநாயிரைன அறுத்துப் பிரிவில்லாத   நதசத்திநல புகும்படி வெசய்யும் என்று 
திருமூழிக்�ளத்தப்பரைன ஆழ்வார்�ளின் பாசு�ங்�ரைள இனிரை8யா� பாடிக்வெ�ாண்டு 
நசவித்தால் தீ�ாத பிறவி நநாயும் தீரும் என்று  உறுதியா� கூறுகிறார் நம்8ாழ்வார். 
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நம்8ாழ்வாருக்கு வெபரு8ாள் ஒவ்வெவாரு �ல்யாண குணத்ரைத �ாட்டி அருளினார் 
என்பது ஐதீ�ம். அவ்வாறு இத்திருமூழிக்�ளத்து எம்வெபரு8ான் நம்8ாழ்வாருக்கு 
“அன்பர்�ளுக்கு அருளும்  மிருதுத் தன்ரை8” என்னும் �ல்யாண குணத்ரைத  �ாட்டி 
அருளினான் என்று ஆச்சார்ய ஹ்ருதயம் என்ற நூலில் அன்ன பு�ழ் முடும்ரைப அழகிய 
8ணவாளப்வெபரு8ாள் நாயனார் கூறியுள்ளார். இங்குள்ள சான்நறார்�ள் 8ற்றும் 
பக்தர்�ரைள விட்டுப் பிரியா8ல் எம்வெபரு8ான் இருந்து வெ�ாண்டு ஆழ்வாரை� 8றந்து 
விட, பிரிவாற்றாரை8யினால் ஆழ்வார் தன்ரைன நாயகியா� பாவித்து பறரைவ�ரைள தூது 
விடுகின்றார். அதன் பின் எம்வெபரு8ான் தனது வெசௌந்தர்யத்ரைதயும் லாவண்யத்ரைதயும் 
�ாட்டியபடி ஆழ்வாருக்கு நசரைவ சாதித்தார் என்பார்�ள் வெபரிநயார்�ள்.
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�ாண்கின்ற ஐம்பூதங்�ட்கும் இரு சுடர்க்கும்

நசண்�லந்த இந்தி�ற்கும், நதவர்க்கும், - 8ாண்�ரிய

பாழிக்�ளத்தாற்கும், பங்�யத்து நான்மு�ற்கும் –

மூழிக்�ளத்தான் முதல். (நூ தி. 62) 

வெபாருள்: �ண்ணுக்குப் புலப்படுகின்ற ஐம்பூதங்�ளுக்கும், சூரிய சந்தி�ர்�ளுக்கும், 
இந்தி�னுக்கும் 8ற்றும் ஏரைனய நதவர்�ளுக்கும்,, விடமுண்டு �ருத்த �ண்ட 
ஈசனுக்கும், தா8ரை� 8லரில் வசிக்கின்ற பி�ம்8னுக்கும், திருமூழிக்�ளத்தில் 
எழுந்தருளியுள்ள திரு8ாநல மூல�ா�ண8ாவார், என்று திவ்ய�வி பிள்ரைளப்வெபரு8ாள் 
ஐயங்�ார் த8து 108 திருப்பதி அந்தாதியில் இத்திவ்யநதசத்ரைதப் பற்றிப் பாடியுள்ளார். 
அடுத்து நாம் இ�ா8 சந�ாத�ர்�ளின் இரைளயவ�ான சத்ருக்னரைன பாய8ல்லில் 
தரிசிக்�லாம்.
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அத்தியாயம் – 4

4.  பாயம்8ல் சத்ருக்னன் ஆலயம்  

ந��ளாவின் நாலம்பலம் என்று அரைழக்�ப்படும்  இ�ா8 சந�ாத�ர்�ளுக்�ான நான்கு 
ந�ாவில்�ளில்  நாம் நிரைறவா� தரிசிக்�ப் நபாகின்ற ந�ாவில் பாயம்8ல் என்னும் 
இடத்தில் அரை8ந்திருக்கும் சத்துருக்னன் ந�ாவில் ஆகும். இந்த ஆலயத்தில் உள்ள 
வெபரு8ாரைள வழிபடுபவர்�ளுக்கு எதிரி�ளால் வரும் துன்பங்�ள் எல்லாம் குரைறந்து, 
வெசல்வங்�ள் குவிந்து வாழ்க்ரை� வள8ரைடயும் என்பது பக்தர்�ளின் அரைசக்� முடியாத 
நம்பிக்ரை�யாகும்.
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சத்ருக்னன் ந�ாவில் அரை8ந்திருக்கும் பாயம்8ல், ப�தன் ந�ாவில் அரை8ந்திருக்கும் 
இரிஞ்ஞாலக்குடாவில் இருந்து 8 கிநலாமீட்டர் வெதாரைலவில் அரை8ந்திருக்கிறது. இந்த 
திருத்தலத்திற்குச் வெசல்ல இரிஞ்ஞாலக்குடாவிலிருந்து நபருந்து வசதி�ள் 
வெசய்யப்பட்டிருக்கின்றன.

பாயம்8லில் அரை8ந்திருக்கும் சத்ருக்னன் ந�ாவில், திருப்பிரை�யார் இ�ா8ர், 
இரிஞ்ஞாலக்குடா ப�தன், திருமூழிக்�ளம் இலட்சு8ணர் ந�ாவில்�ரைளப் நபால் 
பி�ம்8ாண்ட ந�ாவில் இல்ரைல. சிறிய அளவிலான ஆலய8ா� இருந்தாலும், மூர்த்தி 
சிறியதானாலும் கீர்த்தி வெபரியது என்பரைதப் நபால, இத்தல இரைறவனின் சக்தியும் 
வெபருரை8க்குரியதுதான்.
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அடிநயாங்�ள் வெசன்ற நபாது இவ்வாலயம் புதிப்பிக்�ப்பட்டு சமீபத்தில் தான் 
கும்பாபிநஷ�ம் நரைடவெபற்றிருக்கும் நபால நதான்றியது. ஆலய 8தில் சுவர் 8ற்றும் 
�தவு�ளில் பி�சாத �ட்டிடத்தில் சக்��த்தாழ்வார் வ�நவற்றார். பலி பீடம் 8ற்றும் 
நுரைழ வாயில் புதிதா� நவயப்பட்ட வெபான் த�டு�ளால் மின்னிக் வெ�ாண்டிருந்தது. 

பலி பீடம் ஒரு அழ�ான �ரைல நுணுக்�ம் வெ�ாண்ட தூண்�ளுடன் கூடிய 8ண்டபத்தில் 
அரை8ந்துள்ளது. ஆலயம் முழுவதும் புதிதா� பூசப்பட்ட வர்ணக்�லரைவயினால் 
ஒளிர்ந்து வெ�ாண்டிருந்தது. எங்வெ�ங்கு �ாணினும் “ஓம் சத்ருக்னாய ந8:” என்னும் 
8ந்தி�ம் �ண்ணில் பட்டது. ஆலயத்திற்கு எதிந� பி�ம்8ாண்ட8ான அ�ச8�ம்.

இவ்வாலயத்தின் �ருவரைற சிறியதா� வெசவ்வ� வடிவிலும், ந8ற்கூரை� பி�மிடு 
வடிவத்திலும் அரை8ந்துள்ளது. ஆலய �ருவரைறயில் நின்றிருக்கும் சத்துருக்ன 
வெபரு8ாள் சதுர் புQ விஷ்ணுவா� நான்கு திருக்��ங்�ளுடன், வலதுபுறம் ந8ற்��த்தில் 
சக்��ம், கீழ் ��த்தில் தா8ரை� 8லர், இடதுபுறம் ந8ற்��த்தில் சங்கு, கீழ் ��த்தில் �ரைத 
ஆகியரைவ�ரைளக் வெ�ாண்டு, நின்ற நிரைலயில் நசரைவ சாதிக்கின்றார். 

இந்தக் ந�ாவில் வளா�த்தில் �ணபதி,  அனு8ன் ஆகிநயாருக்குத் தனிச் சன்னிதி�ள் 
அரை8க்�ப்பட்டிருக்கின்றன. ஆலயத்திற்குள் பின் புறம் ஒரு தீர்த்தம் உள்ளது.
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தங்�க் �வசம் பூண்ட பலி பீடம்

ஶ்ரீ8ஹாவிஷ்ணு, பூநலா�த்தில் இ�ா8னா�ப் பிறப்வெபடுத்த நபாது, ரைவகுண்டத்தில் 
அவரை�த் தாங்கும் ஆதிநசஷநன, இலட்சு8ணனா�ப் பிறந்து, எப்நபாதும் அவருக்குத் 
துரைணயா� இருந்து அவரை�க் �ாத்தார். விஷ்ணுவின் திருக்��ங்�ளில் விளங்கும் சங்கு 
ப�தனா�வும், சக்��ம் சத்துருக்�னனா�வும் பிறந்து அவருக்கு நசரைவ வெசய்தனர்.  
இலக்ஷ்8ணன், சத்ரு�னன் இருவரும் இ�ட்ரைடயர் தச�தரின் மூன்றாவது 8ரைனவி 
சுமித்ரை�க்கு பிறந்தவர்�ள்.
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இ�ா8ரைன உடனிருந்து பார்த்துக் வெ�ாண்ட லட்சு8ணரைன விட, ப�தநன உயர்ந்தவன். 
ப�தன் ஆரைசநய இல்லாதவன், அண்ணன் �ாடு வெசன்றதும், அவனுக்குக் கிரைடத்த 
வாய்ப்ரைபப் பயன்படுத்தி ஆட்சிரையப் பிடித்திருக்�லாம், அ�சனாகி இருக்�லாம். 
ஆனால், அப்படிச் வெசய்யா8ல், அண்ணனின் பாதுரை��ரைளப் வெபற்று வந்து, அரைதநய 
அரியாசனத்தில் ரைவத்து நாட்ரைட ஆண்டவன் அவன்.

 பக்தரைனப் பா�வதன் என்பர். ப�வாரைன விடப் பா�வதநன உயர்ந்தவன் என்பரைத 
உணர்த்தியவன் ப�தன்.

ப�வான் �ா8னுக்குப் பா�வதனானப் ப�தன் நசரைவ வெசய்தான் என்றால், அந்தப் 
பா�வதனுக்குச் நசரைவ வெசய்தவன் சத்துருக்னன். ப�தன், இ�ா8ன் ந8ல் வெ�ாண்ட 
பக்திரைய வழிவெ8ாழிந்து வாழ்ந்தவன் சத்ருக்னன் என்றால் அது மிரை�யல்ல. 

�ாட்டுக்குச் வெசன்ற இ�ா8ன், பதினான்கு ஆண்டு�ள் �டந்தும் அநயாத்திக்கு 
வ�ாததால், 8னமுரைடந்த ப�தன் வெநருப்பில் விழுந்து உயிர் விடத் துணிந்தான். 
வெநருப்புக் குண்டத்தில் குதிக்� தயா�ான நிரைலயில், சத்ருக்னரைனப் பார்த்து, ‘நீநய இனி
இந்த நாட்ரைட ஆள நவண்டும்’ என்றான் ப�தன். 

ஆனால் 8ண்ணின் மீது ஆரைசயில்லாத சத்ருக்னன் நபசா8ல் இருந்து அரை8தி �ாத்தான்.
அவன் அதி�ம் நபசியதில்ரைல. ஆனாலும் கூட தான் வெ�ாண்ட இ�ா8 பக்திரைய 
அரை8தியா� இருந்த உயர்வாக்கிக் �ாட்டியவன் என்கிறது இ�ா8ாயண இதி�ாசம்.

இ�ா8ர் பட்டாபிநஷ�ம் வெசய்து வெ�ாண்ட பின் இலவணாசு�ரைன வெவன்றவர் 
சத்ரு�னன் ஆவார்.  8து என்ற அ�க்�ன் சிவரைனக் குறித்து தவம் வெசய்து ஒரு சூலம் 
வெபற்றான். 

உனக்கும், உன் 8�ன் இலவணனுக்கும் எதிரி�ரைள ஒழிக்� இது உதவும் என்று 
வெ�ாடுத்தார். இலவணனின்  �ாலத்திற்குப் பிறகு சூலம் என்னிடம் வந்துவிடும் என்று 
சிவவெபரு8ான் கூறி விட்டு, 8ரைறந்து விட்டார் 8து நல்லவனாயிருந்தான். 8�ன் நநர் 
எதிர். 

துஷ்டனான இலவணரைன அழிக்� இ�ா8ர் சத்ருக்னனிடம் வெசால்கிறார். அண்ணலின் 
ஆரைண ந�ட்டு அரைத நிரைறநவற்றத்தயா�ா�, ந�ாப வடிவத்தில் இத்தலத்தில் நிற்கிறார்
சத்ருக்னர் என்பது ஐதீ�ம். அத்தரை�ய சிறப்பு வாய்ந்த சத்ருக்னனுக்கு, ந��ளாவின் 
பாயம்8லில் தனியா�க் ந�ாவில் ஒன்று அரை8க்�ப்பட்டிருப்பது மி�வும் 
சிறப்புக்குரியதா�நவ �ருதப்படுகிறது.
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குலநச��ப்வெபரு8ாள் த8து வெபரு8ாள் திருவெ8ாழியில் திருசித்�கூட பாசு�த்தில் 
(இ�ா8யண சுருக்�ம்) இவ்வ�லாற்ரைற இவ்வாறு பாடியுள்ளார்.

வெசறி தவச் சம்பு�ன்  தன்ரைனச் வெசன்று வெ�ான்று

வெசழு 8ரைறநயான் உயிர் மீட்டு தவத்நதான் ஈந்த 

நிரைற 8ணிப்பூண் அணியும் வெ�ாண்டு  இலவணன்

தன்ரைனத் தம்பியால் வான் ஏற்றி முனிவன் நவண்டத்

திறல் விளங்கும் இலக்கு8ரைனப் பிரிந்தான் தன்னுள்

தில்ரைல ந�ர்த் திருசித்�கூடந் தன்னுள்

உரைறவாரைன 8றவாத உள்ளந்தன்ரைன உரைடநயாம்

8ற்று உறு துய�ம் அரைடநயாம் அன்நற ( வெபரு.திரு. 10.9)

பாயம்8லில் இருக்கும் சத்ருக்னன் ந�ாவில் அதி�ாரைல 4.30 8ணி முதல்  10 8ணி 
வரை�யிலும், 8ாரைல 4.30 8ணி முதல் இ�வு 8 8ணி வரை�யிலும் திறக்�ப்படுகிறது. இந்த
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ஆலயத்தில் தினமும் உஷா பூரைQ, உச்சி �ால பூரைQ, அத்தாழ பூரைQ என்னும் மூன்று 
�ால பூரைQ�ள் நரைடவெபறுகின்றன. 

சத்ருக்னன் என்றால் சத்ருக்�ரைள (எதிரி�ரைள) வெவல்பவன் என்று வெபாருள். வெபாதுவா�, 
இவரை� வழிபடுபவர்�ளுக்கு எதிரி�ளால் வரும் துன்பங்�ள் எல்லாம் குரைறந்து, 
வெசல்வங்�ள் குவிந்து வாழ்க்ரை� வள8ரைடயும் என்கின்றனர்.

�ாணுமிடவெ8ங்கும் சக்��த்தாழ்வார்

சத்ருக்னன் விஷ்ணுவின் ரை�யிலிருக்கும் சக்��த்தின் அம்சம் என்பதால், இக்ந�ாவிலில்
இவரை�ச் சுதர்சன மூர்த்தியா�நவ வழிபட்டுச் வெசல்கின்றனர். இங்கு சுதர்சன 
8ல�ஞ்சலி, சக்�� ச8ர்ப்பணம் ஆகியரைவ முக்கிய8ான வழிபாடு�ளா� இருக்கின்றன. 

8னிதனின் பல்நவறு பாதிப்பு�ளுக்குக் �ா�ண8ா� இருக்கும் �டன், நநாய், எதிரி 
ஆகியரைவ�ளால் துன்ப8ரைடபவர்�ள் இவ்வழிபாடு�ளில் �லந்து வெ�ாண்டால், 
அரைனத்துத் வெதால்ரைல�ளும் நீங்கி 8ன அரை8திநயாடு நல்ல பலரைனயும் வெபற 
முடியும். ந8ஸ்�ா� 8ண்டபத்தில் சுதர்சன சக்�� யந்தி�ங்�ள் உள்ளன, விரும்புபவர்�ள் 
அரைத வெபரு8ாளின் பாதத்தில் ரைவத்து வழிபாடு வெசய்து வெபற்றுக் வெ�ாண்டு வெசன்று 
தங்�ள் இல்லங்�ளில் ரைவத்து வழிபடுகின்றனர்.இந்தத் திருத்தலத்தில் கும்பம் 
8ாதத்தில் (8ாசி 8ாதம்) பூசம் நட்சத்தி� நாளில் வெதாடங்கி ஐந்து நாட்�ள் விழா மி�ச் 
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சிறப்பா� நரைடவெபறுகின்றது. இந்நாட்�ளில் ந�ாவிலில் சிறப்பு வழிபாடு�ள் 
நரைடவெபறுகின்றன. ந��ளாவில் ஆடி 8ாதம் முழுவரைதயும் இ�ா8ாயண 8ாதம் என்று 
வெசால்கின்றனர். இந்த 8ாதம் முழுவதும் நாள்நதாறும் இரைறவனுக்குச் சிறப்பு 
வழிபாடு�ள் வெசய்யப்படுகின்றன. இம்8ாதத்தில் ஆலயத்துக்கு வந்து வெசல்லும் 
பக்தர்�ளின் எண்ணிக்ரை� மி� அதி�8ா� இருக்கும்.

ந��ளாவின் பாயம்8ல் தவி�, உத்��ாண்ட் 8ாநிலம் ரிஷிந�ஷிலும் சத்ருக்னனுக்கு ஒரு 
ந�ாவில் அரை8க்�ப்பட்டிருக்கிறது. ரிஷிந�ஷில் �ங்ரை� நதிக்�ரை�யில் இ�ாம் Qூலா 
எனும் பகுதியில் அரை8ந்திருக்கும் இந்தக் ந�ாவில் ‘ஆதி பத்� நா�ாயணன் ந�ாவில்’ 
என்றும் ‘ஶ்ரீ சத்துருக்னன் ந�ாவில்’ என்றும் அரைழக்�ப்படுகிறது.

திரு8ாலின் வலக்ரை�ரைய அலங்�ரிக்கும் சக்�� ஆயுதந8 ‘சக்��த்தாழ்வார்’. இவர் 
திரு8ாலுக்கு இரைணயானவர் என்கின்றது பு�ாணங்�ள். இவர் திருவாழியாழ்வான், 
சக்���ாQன், நநமி, திகிரி, �தாங்�ம், சுதர்சனாழ்வார் என்று நவறு வெபயர்�ளாலும் 
அரைழக்�ப்படுகிறார். விஷ்ணு ந�ாவில்�ளில் சக்��த்தாழ்வாருக்கு என்று தனிச் 
சன்னிதி அரை8க்�ப்பட்டிருப்பரைதக் �ாணமுடியும்.

வெபரியாழ்வாரும் த8து திருப்பல்லாண்டில்

பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல ந�ாடி நூறாயி�ம்

8ல்லாண்ட திண்நதாள் 8ணிவண்ணா நின் நசவடி வெசவ்வி திரு�ாப்பு

அடிநயாவெ8ாடும் நின்நனாடும் பிரிவின்றி ஆயி�ம் பல்லாண்டு

 வடிவாய் நின் வல 8ார்பினில் வாழ்கின்ற 8ங்ரை�யும் பல்லாண்டு

வடிவார் நசாதி வலத்துரைறயும் சுட�ாழியும் பல்லாண்டு

பரைடப்நபார் புக்கு முழங்கும் பாஞ்சசன்யமும் பல்லாண்டு - என்று 
சக்��த்தாழ்வாரை�யும் 8ங்�ளாசாசனம் வெசய்துள்ளார்.

சக்��த்தாழ்வாரை�த் தினமும் வெதாடர்ந்து வணங்கி வழிபட்டு வந்தால், �ண்ணுக்குத் 
வெதரியாத எதிரி�ள் கூட அழிந்து நபாவர். 8னதில் நதான்றும் பயம் அரைனத்தும் 
இல்லா8ல் நபாகும். தீர்க்� முடியாத நநாய்�ளும் குண8ாகும். திரு8ணத்தரைட�ள் 
நீங்கும்,வறுரை8 ஒழிந்து வெசல்வம் குவியும். ச8யம் கிட்டும் நபாது ந��ளா வெசன்று 
இ�ா8 சந�ாத�ர்�ள் நால்வரை�யும் நசவித்துவிட்டு வாருங்�ள். இனி இந்த 
யாத்திரை�யின் நபாது தரிசித்த 8ற்ற சில ஆலயங்�ரைளப் பற்றியும் அடிநயன் இந்த 
யாத்திரை� வெசல்ல �ா�ண8ா� இருந்த   இரு அம்8ன் ஆலயங்�ளின் பூ� உற்சவத்ரைதப் 
பற்றியும் �ாணலாம் அன்பர்�நள.
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அத்தியாயம் – 5

5.  திருச்சூர் வடக்கு   நாதர் ஆலயம்  

வெ�ாடி 8�த்தில் அருள் பாலிக்கும் வடக்குநாதர்

இந்நாலம்பல யாத்திரை�யில் திருச்சூரை� சுற்றி உள்ள இன்னும் பல ஆலயங்�ரைளயும் 
தரிசித்நதாம். அவற்றுள் ஒரு முக்கிய ஆலயம் திருச்சூர் வடக்குநாதர் ஆலயம். 
அடிநயன் பள்ளி பருவத்தில்  இருந்நத பல முரைற ந��ளம் வெசன்றிருந்தும் திருச்சூர் 
வெசன்று சிவவெபரு8ாரைன தரிசிக்கும் பாக்கியம் கிட்டவில்ரைல. அவனருளால் இந்த 
யாத்திரை�யில் அப்பாக்கியம் கிட்டியது. வாருங்�ள் பூ�ம் உற்சவத்திற்கு வெபயர் நபான 
ந��ளத்தின் பு�ழ் வெபற்ற வடக்கு நாதரை� தரிசிக்�லாம். 
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இ8ய8ரைல வெசன்று திருக்�யிரைல நாதரை� தரிசிக்� முடியாதவர்�ள் திருச்சூர் வந்து 
வடக்கு நாதரை� தரிசிக்� திருக்�யிரைல நாதரை� தரிசித்த பலன் கிட்டும் என்பது ஐதீ�ம். 
Q8தக்னி முனிவர், ந�ணு�ாநதவி ஆகிநயாருக்கு 8�னா�ப் பிறந்தவர் ப�சு�ா8ர். இவர்
விஷ்ணுவின் அவதா�8ா� �ருதப்படுகிறார். Q8தக்னி முனிவரிடமிருந்த �ா8நதனுப் 
பசுவின் சிறப்பு�ரைள அறிந்த �ர்த்தவீரியன் என்ற 8ன்னன், அந்தப் பசுரைவத் திருடிச் 
வெசன்று விட்டான்.

 �ர்த்த வீரியரைன அழித்துப் பசுரைவ மீட்டு வந்தார் ப�சு�ா8ர். இதனால் �ர்த்தவீரியனின் 
8�ன்�ளுக்கும், ப�சு�ா8ருக்கும் பரை� ஏற்பட்டது. இதனால் அவர்�ள் ப�சு�ா8ரின் 
தந்ரைதயான Q8தக்னிரைய வெ�ான்றனர். இரைதயடுத்து அ�ச குலத்தவர் மீது ந�ாபம் 
வெ�ாண்ட ப�சு�ா8ர், �ர்த்த வீரியன் புதல்வர்�ரைள அழித்ததுடன் நிற்�ா8ல்  21 
தரைலமுரைற க்ஷத்திரியர்�ள் பலரை�யும் அழித்தார். 

அதனால் ஏற்பட்ட பாவத்ரைதப் நபாக்� நிரைனத்த ப�சு�ா8ர், சிவவெபரு8ானுக்குப் பல 
ந�ாவில்�ரைள நிறுவ விரும்பினார். அதற்�ா�க் �டல் அ�சனிடம் வெசன்ற அவர், 
சிவவெபரு8ான் ந�ாவில்�ளுக்�ா�ப் புதிய இடத்ரைத உருவாக்� உதவும்படி 
நவண்டினார். ப�சு�ா8ர் வருணனிடம் இருந்து வெபற்ற ப�சுரைவக் வெ�ாண்டு �டரைல 
ஒதுக்கி உருவாக்கிய ந��ள நதசத்தில் திருக்�யிரைல நாதர் வந்து ந�ாவில் வெ�ாள்ள 
நவண்டுவெ8ன்று விரைழகின்றார். எனநவ அவர் திருக்�யிரைல வெசன்று 
சிவவெபரு8ானிடம் 8னம் உரு� விண்ணப்பிக்கின்றார். 

புதிய நிலப்ப�ப்பில் ஒரு ந8டான இடத்தில், சிவவெபரு8ானுக்கு முதல் ந�ாவில் 
அரை8க்� விரும்பினார் ப�சு�ா8ர். அதன்படி வடக்குப் பகுதியில் இருந்த நிலத்ரைத 
சிறிய குன்று நபால் உயர்த்தி ந�ாவில் அரை8த்தார். சிவவெபரு8ான், தன்னுரைடய சிவ 
�ணங்�ளில் ஒன்றான சிம்ந8ாத�ன் என்பவரைன, ந�ாவிலுக்குள் நரைடவெபற்று வரும் 
பணி�ரைள �வனித்து வரும்படி அனுப்பினார். ஆனால் நபானவன் திரும்பி  
வ�வில்ரைல. அங்கிருந்த அரை8தி அவரைன �ட்டி இழுத்தது. 

அங்ந�நய அ8ர்ந்து தியானத்தில் மூழ்கினான்.  நீண்ட நந�8ாகியும் சிம்ந8ாத�ன் 
வ�ாததால், உள்நள வெசன்றார் சிவவெபரு8ான். தன்னிரைல 8ரைறந்திருந்த சிம்ந8ாத�ரைன 
தன் �ாலால் உரைதத்தார். அதன் பிறகு அங்கிருந்த தூணில் ஒளி8ய8ாகி நின்றார். 
ந�ாவில் பணி நிரைறவரைடயாத நிரைலயில், இரைறவன் ந�ாவிலுக்குள் வந்து விட்டரைத 
உணர்ந்த ப�சு�ா8ர், இரைறவனின் ந�ாபத்ரைதக் குரைறப்பதற்�ா� அவரை� வெநய் 
வெ�ாண்டு குளிர்வித்தார். இதனால், இரைறவனின் உருவம் வெநய்லிங்�8ா� 8ாறியது. 12 
அடி உய�ம், 25 அடி அ�லம் எனும் அளவில் அரை8ந்த இந்த இலிங்�ம் முழுவதும் 
வெநய்யால் ஆனது.  சிவவெபரு8ான் எழுந்தருளியதால் “திருச்சிவப்நபரூர்” 
என்றரைழக்�ப்பட்ட ஊர் இன்று திருச்சூர் என 8ருவியுள்ளது. வட�யிரைல நாதர் இவர் 
என்பதால் ஶ்ரீவடக்கு நாதர் என்றரைழக்�ப்படுகின்றார். ந8லும் ரிஷபாத்ரிபு�ம் என்றும் 
வெதன் �யிலாயம் என்றும் அறியப்படுகின்றது. 
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திருச்சூர் ந��த்தின்  ரை8யப்பகுதியில் சற்று உயர்ந்த குன்றுப்பகுதியில் சு8ார் 2000 
ஆண்டு�ளுக்கும் முற்பட்ட இப்பு�ாதான ஆலயம் அரை8ந்துள்ளது. மி�வும் 
பி�ம்8ாண்ட8ான இவ்வாலயம் சு8ார் 30 ஏக்�ர் நிலப்ப�ப்பில் எழிலா� 
விளங்குகின்றது.  பி�ம்8ாண்ட8ான 8திலுடன் நான்கு திக்கு�ளிலும் ந�ாபு� 
வாயிலுடன் அரை8ந்துள்ள இவ்வாலயத்தின் வடக்கு 8ற்றும் வெதற்கு வாயில்�ள் 
வெபாதுவா� மூடி ரைவக்�ப்பட்டுள்ளன. ந��ளப்பாணியில் ஓடு�ள் நவயப்பட்டு நதக்கு 
8�ச்சட்டங்�ள் தாங்கிப்பிடிக்கும் படகு நபான்ற அரை8ப்பில் மூன்று  நிரைல ந8ற்கு  
ந�ாபு�ம் அப்படிநய வெசாக்� ரைவக்கின்றது. 

இக்ந�ாவிலில் ஒரு சிறப்பான வழிபாட்டு முரைற உள்ளது. அதன் பி��ா�ம்,  முதலில் 
நாம் மூலஸ்தானத்ரைத வணங்� நவண்டும். அது என்ன மூலஸ்தானம் என்று 
வியக்கின்றீர்�ளா? ஶ்ரீவடக்கு நாதர் ப�சு�ா8ரின் நவண்டுந�ாளுக்கு வெசவி சாய்த்து 
வெQ�த்நQாதியாய் இலிங்� வடிவில் ஒரு ஆல 8�த்தடியில் நதான்றினார். இந்த 
ஆல8�ந8 ஶ்ரீமூலஸ்தானம் என்றரைழக்�ப்படுகின்றது. வெவகு �ாலம் 
இம்8�த்தினடியிநலநய பக்தர்�ள்  சிவரைன வழிபட்டு வந்துள்ளனர். 

வெ�ாச்சின் இ�ாச்சியத்தின் அ�சன், பின்னர் இலிங்�த்ரைத மி�வும் வசதியான இடத்திற்கு
8ாற்றி ஒரு ந�ாவிலில் ரைவத்து வழிபட முடிவு வெசய்தார். வெதய்வத்ரைத புதிய இடத்தில் 
மீண்டும் நிறுவ ஏற்பாடு வெசய்யப்பட்டது. ஆனால் அதில் ஒரு சி�8ம் இருந்தது. 
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ஆல8�த்தின் ஒரு வெபரிய பகுதிரைய வெவட்டா8ல் இலிங்�த்ரைத அ�ற்ற முடியவில்ரைல. 
8�த்தின் கிரைள�ரைள வெவட்டும்நபாது, அதன் ஒரு பகுதி சிரைல மீது விழுந்து, சிரைல 
நசத8ரைடயும் அபாயம் இருந்தது. ஆட்சியாளருக்கும் 8ற்றவர்�ளுக்கும் என்ன 
வெசய்வது என்று வெதரியாது திரை�த்த நபாது, நயா�திரிப்பாடு ஒரு தீர்நவாடு முன்வந்தார்.
அவர் வெதய்வத்ரைத முழுவது8ா� மூடி 8ரைறக்கும்படி படுத்துக் வெ�ாண்டு, 8�த்ரைத 
வெவட்டும்படி ஆட்�ளிடம் ந�ட்டுக் வெ�ாண்டார். வெவட்டுதல் வெதாடங்கியது. 
அரைனவரும் அதிசயிக்கும்படி 8�த்தின் ஒரு துண்டு கூட வெதய்வத்தின் அருந� எங்கும் 
விழவில்ரைல. வெதய்வம் அரைனத்து உரிய சடங்கு�ளுடன் ந�ர்த்தப்பட்டு புதிய 
இடத்தில் நிறுவப்பட்டது, அது இப்நபாது வரை� உள்ளது. பின்னர் சாஸ்தி�ங்�ளில் 
வகுக்�ப்பட்ட விதி�ளின்படி இக்ந�ாயில் �ட்டப்பட்டது. பின்னர் ந�ாவில் எழுப்பி 
சிவவெபரு8ாரைன நவறிடத்தில் பி�திஷ்ரைட வெசய்தாலும் இன்றும் இலிங்�ம் நதான்றிய 
இடத்ரைத புனித8ானதா� �ருதி நபாற்றி வணங்குகின்றனர்.  ந8ற்கு வாயிலுக்கு எதிந� 
உள்ள மூலஸ்தானத்ரைத விழுந்து வணங்கி விட்நட ஆலயத்தின் உள்நள வெசல்கின்றனர் 
பக்தர்�ள். 

இக்ந�ாயில் வெபரும்தச்சன் �ாலத்தில் �ட்டப்பட்டது. வெபரும்தச்சன் ஏழாம் 
நூற்றாண்டில் வாழ்ந்ததா�க் கூறப்படுகிறது; எனநவ இவ்வாலயத்தில் உள்ள 
கூத்தம்பலம் 1,300 ஆண்டு�ள் பழரை8யானதா� இருக்�லாம். இக்ந�ாயில் புத்த 8தம், 
ச8ண 8தம் 8ற்றும் ரைவணவம் ஆகியவற்றால் பாதிக்�ப்பட்டது. ஆ�ம்ப நாட்�ளில், 
ப�ந8க்�ாவு ப�வதியும் வடக்குநாதன் ஆலயத்தின் உள்நள இருந்தார். ஆனால் 
கூடல்8ாணிக்�ம் ந�ாயில், வெ�ாடுங்�ல்லூர் ப�வதி ந�ாயில் 8ற்றும் அம்8திருவாடி 
ந�ாயில், வடக்குநாதன் ந�ாயிரைல விட பழரை8யானது என்று ந�ாயில் ஆவணங்�ள் 
வெதரிவிக்கின்றன. 

�ாலடிரையச் நசர்ந்த சிவகுரு 8ற்றும் ஆர்யம்பா ஆகிநயாருக்கு வடக்கு நாதனுக்கு 
முன்பா� அவர்�ள் வெசய்த பி�ார்த்தரைன�ளுக்கு பதிலளிக்கும் வித8ா� ஆதிசங்��ர் 
பிறந்ததா� நம்பப்படுகிறது. இவர்�ள் ந�ாவிலில் 41 நாட்�ள் �டும் வி�தம் இருந்தனர்.  
சிவவெபரு8ான் ஆர்யாம்பாளின்  �னவில் நதான்றி, "ஆயுள் குரைறந்த நல்ல சற்புத்தி�ன் 
நவண்டு8ா அல்லது நீண்ட ஆயுளுடன் திறரை8 இல்லாத முட்டாளா� ஒரு புத்தி�ன் 
நவண்டு8ா?" என்று வினவ, அன்ரைனயும் தனக்குப் புத்திசாலியான சற்புத்தி�ன்தான் 
நவண்டும் என்று வெ8ாழிய, அவரும் ‘அப்படிநய நடக்கும்’ எனக் கூறி 8ரைறந்து 
விட்டார். சிவனின் நிரைனவா�, அவர்�ள் 8�னுக்கு சங்��ன் என்று வெபயரிட்டனர். 
இந்தக் ந�ாயிலின் வழிபாடு முழுவரைதயும் ஶ்ரீஆதிசங்��ந� முரைறப்படுத்தி 
ரைவத்திருக்கிறார்.

ந�ாபு� வாயிலுக்கு எதிந� பி�ம்8ாண்ட8ான பித்தரைள  நில விளக்கு அதன் கூர்8 
பீடமும், அஷ்ட நா�ங்�ளும், 8ான் 8ழு ஏந்திய சிவவெபரு8ான் சிற்பமும் எழிலா� 
விளங்குகின்றன.  அருகில் ஶ்ரீவடக்கு நாதரின் படத்திற்கு முன் வெநய் தீபம் ஏற்றி 
வழிபடுகின்றனர் பக்தர்�ள்.   
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ந8ற்கு ந�ாபு�ம்

ந�ாபு�த்தில் மிளிரும் “ஓம் ந8சிவாய” என்னும் ஐந்வெதழுத்து 8ந்தி�த்ரைத Qபித்துக் 
வெ�ாண்நட மூன்றடுக்கு ந��ளபாணி பி�ம்8ாண்ட ந�ாபு� வாயிரைலக் �டந்து 
சுற்றம்பலத்திற்குள் (வெவளிப்பி��ா�த்திற்குள்) நுரைழகின்நறாம். உய�8ான 
8திற்சுவற்றுக்கும் நலம்பலத்திற்கும் இரைடநய ஒரு �ாலத்தில் அடர்ந்த நதக்கு 
8�க்�ாடு இருந்துள்ளது. ஆனால் இன்று சில நதக்கு 8�ங்�நள எஞ்சியுள்ளன. 
ஆங்�ாங்ந� அ�சு, ஆல், நவம்பு, வில்வம், பாரிQாத 8�ங்�ள் உள்ளன. 

இனி சுற்றம்பலத்ரைத வலம் வ�லா8ா அன்பர்�நள. முதலில் இக்ந�ாவிலில் எப்படி 
வழிபட நவண்டும் என்பரைதக் கூறும் அறிவிப்புப் பலரை�ரையக் �ாண்கிநறாம். அதன் 
பி��ா�ந8 நாமும் தரிசிக்�லாம். வெவளிப்பி��ா�த்தில் கூத்தம்பலம் எனப்படும் நாட்டிய
8ண்டபம் உள்ளது. 
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இம்8ண்டபத்தில் தான் ந�ாயில் திருவிழாக்�ளின் நபாது �த�ளி, ந8ாகினியாட்டம், 
வெதய்யம் உள்ளிட்ட நாட்டியங்�ளும், இரைசக் �ச்நசரி�ளும் நரைடவெபறுகின்றன. 
அருகில் ந�ாசாரைல கிருஷ்ணர் சன்னதி.  கிருஷ்ண ப�8ாத்8ா வல திருக்��த்தில் 
சாட்ரைடயும், இடது திருக்��த்தில் சங்�மும் ஏந்தி பார்த்தசா�தியா� எழிலா� தரிசனம் 
தந்தருளுகின்றார். வில்வ 8ங்�லம் சுவாமி�ள் ஶ்ரீகிருஷ்ணரின் சான்னியத்ரைத இங்கு  
தரிசித்து இச்சன்னதிரைய அரை8த்தா�ாம்.  

கீதாச்சார்யரைன வணங்கி பி��ா� வலத்ரைத வெதாடர்ந்தால் வடக்குப் பி��ா�த்தில் 
அர்Qுனன் வில்குழிரையக் �ாண்கிநறாம். அர்Qுனன், வடக்கு நாதரின் 
அபிநஷ�த்திற்�ா� �ங்ரை� நீர்  நவண்டி, தனது வில்லால் கீறி உருவாக்கிய தீர்த்தம் இது.
ஊற்றுள்ள  இடத்ரைதச் சுற்றி சது� வடிவத்தில் கிணறு நபால �ட்டி �ம்பி வரைல 
நபாட்டு பாது�ாக்கின்றனர். 

சற்று தள்ளி வடக்குப் பி��ா�த்தில் 8தில் சுவர் அருந� கிழக்கு நநாக்கிய  ஒரு சிறு 
சன்னதியில்  “திரைச �ாப்பான் நந்தி அருள் பாலிக்கின்றார். ஒவ்வெவாரு திரைசயா� சுற்றி 
அ8ர்ந்து வருவதால் இந்நந்திவெயம்வெபரு8ானுக்கு இத்திருநா8ம். ஆதி �ாலத்தில் 
கிழக்கு நநாக்கி அ8ர்ந்திருந்த இவர் சிறிது சிறிதா� சுற்றி வெதன் கிழக்கு திரைசரைய 
நநாக்கி அ8ர்ந்திருந்தா�ாம். தற்நபாது வெதன்ந8ற்கு திரைசரைய நநாக்கி அ8ர்ந்துள்ளார். 

வடக்கிலிருந்து கிழக்கு நநாக்கி வலத்ரைத வெதாடரும் நபாது ஶ்ரீவடக்கு நாதரை� 
இத்தலத்தில்  பி�திஷ்ரைட வெசய்த ப�சு�ா8ருக்கு சிறு8ாட வடிவில் ஒரு சன்னதி 
உள்ளது. இவ்விடத்தில்தான் ப�சு�ா8ர் தனது அவதா�ம் நிரைறவு வெபற்ற பிறகு பூமியில் 
8ரைறந்தா�ாம். இவ்விடத்தில் இருந்து ந�ாபு�த்ரைத பார்த்து வணங்� நவண்டும் என்பது
நியதி. 

கிழக்கு பி��ா�த்தின் நடுவில் சிம்ந8ாத�ன் சன்னதி அரை8ந்துள்ளது. இவ்வாலயத்ரைத 
�ாவல் �ாக்கும் பூத �ண8ான இவர் சிம்8 மு�த்துடனும் பாரைன வயிறுடனும் நின்ற 
ந�ாலத்தில் அருள் பாலிக்கின்றார். 

அவருரைடய வயிறு சிம்8த்தின் வயிற்ரைறப் நபால நீண்டு இருப்பதால் இப்வெபயர்.  
இவரை� தரிசித்த பின் வடக்கு திரைச நநாக்கி நின்று  �ாசி விஸ்வநாதரை� 8னதில் 
தியானித்து வணங்கிய பின், சிம்ந8ாத�ன் சன்னதிக்கு எதிந�, 8திற்சுவரில் உள்ள சிறு 
முக்ந�ாண துரைள வழியா� ஶ்ரீவடக்கு நாதர் வி8ானத்தின் த�ழிக்� குடத்ரைத (�லசம்) 
பார்த்து வணங்� நவண்டும் என்பது ஐதீ�ம்.

 சிம்ந8ாத�னின் திருநா8ம் சர்வ�ன், நந்தி நதவரிடம் 8ல்யுத்தம் பயின்ற 8ாணவன், 
சிவவெபரு8ானின் வெதாண்டன், ந��ளத்தில் தான் ந�ாயில் வெ�ாள்ள தகுந்த தலத்ரைத 
நதர்ந்வெதடுக்�  சிவவெபரு8ான் அனுப்பியதா�வும், சுற்றி அரைலந்து  �ரைளத்து இங்கு 
ஓய்வெவடுத்துக் வெ�ாண்டிருந்த நபாது சிவ பார்வதி இங்கு ந�ாவில் வெ�ாள்ள நதான்றி 
சிம்ந8ாத�ரைன இங்கு உரைதத்துத்  தள்ளியதா� ஐதீ�ம்.    
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அடுத்து வெதன்கிழக்கில் உள்ள சம்புதா� என்ற  ந8ரைடயில் ஏறி நின்று கிழக்கு நநாக்கி 
நின்று  சிதம்ப�த்தில் உள்ள நட�ாQரை�யும் வெதற்கு நநாக்கி நின்று  இ�ாந8ஸ்வ�ம் 
இ�ா8நாதரை�யும்  8னதில் நிரைனத்து வணங்� நவண்டும். நந்திந�ஸ்வ�ரின் 
அறிவுரை�ப்படி ஆதிநசஷன் இம்ந8ரைடயில் அ8ர்ந்து சிவவெபரு8ானின் ஆனந்த 
தாண்டவத்ரைத தரிசித்தா�ாம். அந்த  நின்ற நாதர் என்றரைழக்�ப்படும் நட�ாசரின் 
ஓவியத்ரைத நாலம்பலத்தின்  வாயிலுக்கு அருகில் தரிசிக்�லாம்.

வலத்ரைத வெதாடர்ந்து வெதற்கு ந�ாபு� வாயிலுக்கு வந்தவுடன் வெதற்கு நநாக்கி நின்று 
வெ�ாடுங்�ல்லூரில் உள்ள ப�வதிரைய 8னதில் தியானித்து வணங்� நவண்டும். 

ந�ாபு� வாயிலின் வலப்புறம் உள்ள அம்8 தா�வில்  ஏறி நின்று   இரிஞ்ஞாலக்குடா 
கூடல் 8ாணிக்�ம் வெபரு8ாரைளயும் (ப�தன்),  ஆதியில்  ப�தரைன ஶ்ரீ�ா8ரின் சன்னதிக்கு 
அருகில் பி�திஷ்ரைட வெசய்ய உத்நதசித்திருந்தார்�ளாம் வக்ந�ரை�8ாலின் 
நவண்டுந�ாளின்படி பின்னர் இரிஞ்ஞாலக்குடாவில் பி�திஷ்ரைட வெசய்தார்�ளாம்.  
ஊ��த்தம்8னின் திருவடி�ரைளயும்  தியானித்து வணங்� நவண்டும். தினமும்  பின்னர் 
வடக்கு நநாக்கி திரும்பி வடக்குநாதரின் த�ழிக்�க் குடத்ரைதப் பார்த்து வணங்� 
நவண்டும். 

அங்கிருந்து வியாச சிலாவிற்கு வெசன்று “ஹரி ஶ்ரீ�ணபதிநய ந8:” என்று எழுதி 
வியாசரை� வணங்� நவண்டும். அடுத்து ஒரு சிறு சன்னதியில் அருள் பாலிக்கும்  தர்8 
சாஸ்தாரைவ வணங்� நவண்டும். அடுத்து ஶ்ரீம்ருத சஞ்சீவினிக்கு வெசன்று அரைத 
வணங்கி ந8ற்கில் அரை8ந்துள்ள நா��ாQாரைவ வணங்�நவண்டும். 

அடுத்து ஆதி சங்��ரை�யும் சன்னதியில் உள்ள சங்கு சக்��ங்�ரைள வணங்� நவண்டும் 
இவ்வாறு வெவளி சுற்ரைற முடித்துவிட்டு நலம்பலம் என்றரைழக்�ப்படும் உள் சுற்றுக்குள்
வெசல்லநவண்டும்.  

நலம்பலத்தின் நுரைழவாயிலில் வாசுகி சயனர் 8ற்றும் நின்ற நாதர் இருவரும் ஓவிய 
வடிவில் அருள் பாலிக்கின்றனர் ந��ளத்தின் ஓவிய பாணிக்கு சிறந்த எடுத்துக்�ாட்டு 
இவ்நவாவியங்�ள். அவர்�ரைள வணங்கிய பின்னர்  நந்தி நதவரை�  வணங்� நவண்டும்.

சிவவெபரு8ான் ந�ாவில்�ளில் வெபாதுவா� நந்தி, மூலவரை� நநாக்கியபடி 
அரை8ந்திருக்கும். ஆனால், இத்தலத்தில் நந்தி எதிர்புறம் இல்லா8ல், விலகி தனி 
8ண்டபத்தில் இருக்கிறது. 

பி�நதா ஷக் �ாலங்�ளில் 8ட்டும் சிவவெபரு8ான் இந்த 8ண்டபத்தில் எழுந்தருளி 
நந்தியுடன் பக்தர்�ளுக்கு அருளும் நி�ழ்வு�ள் நடத்தப்வெபறுகின்றன. பின்னர் 
சுற்றம்பலத்திற்குள் நுரைழந்து நவட்ரைடக்வெ�ாரு 8�ரைன வணங்�நவண்டும். முதலில் 
சுற்றம்பலத்தில் அரை8ந்துள்ள சன்னதி�ள் எரைவ என்று �ாண்நபாம் பின்னர் 
நலம்பலத்தில் இச்சன்னதி�ரைள வணங்�நவண்டிய முரைறரையப் பற்றிக் �ாணலாம். 
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நலம்பலத்தில் சிவ-பார்வதி 8ற்றும் ஆதிசங்���ால் நிறுவப்பட்ட இ�ா8ர், 
சங்��நா�ாயணர், �ணபதி ஆகிநயாருக்கு தனிச் சன்னிதி�ள் உள்ளன. இந்த ஐந்து 
வெதய்வங்�ளுக்கும் ஒந� நந�த்தில் ஒந� 8ாதிரியா� வழிபாடு நடத்தப்படுகிறது என்பது 
தனிச்சிறப்பாகும். 

வடக்கில் அரை8ந்துள்ள வட்ட வடிவத்திலான ஏ� தள, தாமி� த�டு�ளால் நவயப்பட்ட
சாய்ந்த வெதாப்பி வடிவ வி8ானத்துடன் கூடிய  �ருவரைறயில், சிவவெபரு8ான் ந8ற்கு 
நநாக்கிய நிரைலயிலும்,  பின்புறம் அரை8ந்திருக்கும் சன்னிதியில் பார்வதிநதவி கிழக்கு 
நநாக்கியபடி அருள்பாலிக்கின்றனர். இந்த ஶ்ரீந�ாவில் அரைனத்திலும் வெபரியது.  
வடக்குநாதரின் சன்னதிக்கு எதிந� சது� வடிவ, பி�மிட் கூரை�யுடன் அரை8ந்த ந8ஸ்�ா� 
8ண்டபம் உள்ளது. 

உள் சுற்றில் அழகிய நவரைலப்படு�ளுடன் கூடிய நான்கு தூண்�ளும், வெவளிச்சுற்றில் 
பன்னி�ண்டு தூண்�ளும் உள்ளன. உட்கூரை�யிலும், ஶ்ரீந�ாவில் சுவற்றிலும் ரைசவ 
ரைவணவ நபதம் இல்லா8ல் அழகிய சிற்பங்�ள் அலங்�ரிக்கின்றன.  

நடுவில் உள்ள துவி தள வட்ட வடிவ ஶ்ரீந�ாவிலில் சங்��நா�ாயணர் அருள் 
பாலிக்கிறார்.  எதிந�  எட்டு தூண்�ளுடன் கூடிய சிறு ந8ஸ்�ா� 8ண்டபம் உள்ளது. 
வடக்கு நாதருக்கும் ஶ்ரீ�ா8ருக்கும் இரைடயில் அரை8ந்துள்ளதால் 8த்யநாதர் என்றும் 
அரைழக்�ப்படுகிறார். இச்சன்னதியில் பி�சாதம் ஏதும் வழங்�ப்படுவதில்ரைல. 

மூன்றாவது ஶ்ரீந�ாவில் ஶ்ரீ�ா8ருக்குரியது. இவ�து  ஶ்ரீந�ாவில் துவி தள கூரை�யுடன் 
சது� வடிவில் அழகிய நவரைலப்பாடு�ளுடன் கூடிய  பதினாறு தூண்�ளுடன் கூடிய 
மு� 8ண்டபத்துடன் எழிலா� அரை8ந்துள்ளது. திடபள்ளிக்கு எதிந� வடக்குநாதர் 
8ற்றும் சங்��நா�ாயணர் சன்னதிக்கிரைடயில் சிறிய 8ஹா�ணபதி சன்னதி ந8ற்கு 
நநாக்கி அரை8ந்துள்ளது.  

ந8லும் வடக்கில் வெதற்கு நநாக்கி நவட்ரைடக்வெ�ாரு 8�ன் சன்னதியும் நலம்பலத்தில் 
அரை8ந்துள்ளது.  அரைனத்து சன்னதி�ளிலும் அழகிய சிற்பங்�ள் �ண்ணுக்கும் 
8னதிற்கும் விருந்து. இனி நவட்ரைடக்வெ�ாரு 8�ன் யார் என்று �ாணலாம் அன்பர்�நள.

சிவவெபரு8ானிடம் பாசுபத அஸ்தி�த்ரைதப் வெபற விரும்பிய அர்ச்சுனன், அடர்ந்த 
�ாட்டுக்குள் சிவவெபரு8ாரைன நிரைனத்து �டுரை8யான தவம் இயற்றினான். அவனது 
தவத்ரைதப் பரிநசாதித்துப் பார்க்� விரும்பிய சிவவெபரு8ான் கி�ாத� நவடவெ8ாடு 
கிஞ்சு� வாயவளுடன் அங்கு எழுந்தருளினர்.  

சிவன் நவடுவனா�வும், பார்வதிநதவி நவடுவப் வெபண்ணா�வும் அங்கு வந்த ச8யம், 
அர்ச்சுனனின் தவத்ரைதக் �ரைலத்து, அவரைனக் வெ�ால்லும் நநாக்�த்தில் துரிநயாதனன் 
அனுப்பிய மூ�ன் எனும் அ�க்�ன் பன்றி உருவவெ8டுத்து அங்கு வந்தான். 
அதரைனயறிந்த அர்ச்சுனன் அந்தப் பன்றிரையக் வெ�ால்வதற்�ா� அம்பு எய்தான். 
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அநத நவரைளயில், அங்கு நவடுவனா� வந்த சிவவெபரு8ானும் அந்தப் பன்றிரையக் 
வெ�ால்ல அம்பு எய்தார். இரு அம்பு�ளும் பாய்ந்த நிரைலயில் அந்தப் பன்றி இறந்து 
விழுந்தது.

இந்நிரைலயில், அந்தப் பன்றிரைய யாருரைடய அம்பு முதலில் குத்திக் வெ�ான்றது 
என்பதில் அர்ச்சுனனுக்கும் நவடுவனா� வந்த ஈசனுக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. 
வாக்குவாதம் முற்றிய நிரைலயில் அர்ச்சுனன் நவடுவரைன நநாக்கித் தன் அம்ரைபச் 
வெசலுத்தினான். நவடுவன் அந்த அம்ரைபத் தனது அம்பால் எளிதில் வீழ்த்தினான். 

இப்படிநய, அர்ச்சுனனிடம் இருந்து வந்த அம்பு�ள் அரைனத்தும் நவடுவனால் 
வீழ்த்தப்பட்டன. பின்னர் இருவரும் 8ல்யுத்தம் புரிந்தனர்.

தன்னிடம் அம்பு�ள் எதுவுமில்லா8ல் நபானதால் �வரைலயரைடந்த அர்ச்சுனன், 
அங்கிருந்த 8லர்�ரைள எடுத்துச் சிவலிங்�த்தின் ந8ல் தூவி, நவடுவரைன எதிர்க்�த் 
நதரைவயான ஆயுதத்ரைத வழங்கிட நவண்டினான். 

அப்நபாது, அவன் சிவலிங்�த்தின் ந8ல் தூவிய 8லர்�ள் அரைனத்தும் நவடுவனின் 
�ாலடியில் வெசன்று விழுந்தரைதக் �ண்டு அதிர்ச்சியரைடந்தான்.

அதன் பிறகுதான் அவனுக்கு நவடுவன் உருவத்தில் இருப்பது இரைறவன் 
சிவவெபரு8ான் என்பது வெதரிந்தது. உடநன அவன், இரைறவன் என அறியா8ல் எதிர்த்துச்
சண்ரைடயிட்டதற்�ா� வருந்தி 8ன்னிப்பு நவண்டினான். அவரைன 8ன்னித்த இரைறவன்,
அவன் விரும்பிய பாசுபதாஸ்தி�த்ரைத வழங்கினார்.

அர்ச்சுனனுக்கு இரைறவன் நவடுவன் உருவில் �ாட்சியளித்த நதாற்றந8 கி�ாதன் 
(நவடுவன்) நதாற்றம் என்றும், இவ்வடிவில் இருக்கும் இரைறவரைனக் கி�ாதமூர்த்தி 
(நவடுவமூர்த்தி) என்றும், பாசுபதமூர்த்தி என்றும் வெசால்லி வழிபடுகின்றனர் என்று 
பு�ாணக்�ரைத�ள் வெதரிவிக்கின்றன.

ந��ளாவில் நவடுவன் உருவத்தில் இருக்கும் இரைறவரைனக் கி�ாதமூர்த்தி 
(நவடுவமூர்த்தி), பாசுபதமூர்த்தி என்ற வெபயர்�ளில் அல்லா8ல், ‘நவட்டக்வெ�ாரு8�ன்’
(நவட்ரைடக்வெ�ாரு 8�ன்) என்ற வெபயரில் வழிபட்டு வருகின்றனர். 

அதற்குக் �ா�ண8ா�, அங்கு முந்ரைதய பு�ாணக்�ரைதயின் வெதாடர்ச்சியா� ந8லும் ஒரு 
�ரைத வெசால்லப்படுகிறது.
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நவட்ரைடக்வெ�ாரு 8�ன்

அர்ச்சுனனுக்குப் பாசுபத அஸ்தி�த்ரைத வழங்கிய சிவவெபரு8ானும், பார்வதிநதவியும் 
அந்தக்�ாட்டில் நவடுவர்�ளா�த் வெதாடர்ந்து சில �ாலம் இருந்தனர். அப்நபாது 
அவர்�ளுக்குப் பிறந்த ஒரு ஆண் குழந்ரைதரைய அந்தக் �ாட்டிநலநய விட்டுச் 
வெசன்றுவிட்டனர். 

நவடர்�ளின் தரைலவன் அந்தக் குழந்ரைதரைய எடுத்து வளர்த்து வந்தான்.நவடர்�ளின் 
தரைலவன் ப�ா8ரிப்பில் வளர்ந்த அந்தக் குழந்ரைத சிறுவனா� இருந்த நபாநத, அம்பு 
எய்தல், எதிரி�ரைள வீழ்த்துதல் என்று பல்நவறு திறன்�ரைள வளர்த்துக் வெ�ாண்டது. 
அநதாடு 8ட்டுமில்லா8ல் குறும்பு�ரைளயும் அதி�8ா�ச் வெசய்யத் வெதாடங்கியது.

அவன் வெசய்த குறும்பு�ளால் அந்தக் �ாட்டுக்குள் வாழ்ந்து வந்த முனிவர்�ள் தவமியற்ற
முடியா8ல் தவித்தனர். அவனது வெதால்ரைல�ளால் வெபரும் பாதிப்பரைடந்தனர். 
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அதனால் �வரைலயரைடந்த முனிவர்�ள், அந்தச் சிறுவனால் ஏற்படும் வெதால்ரைல�ரைளப் 
பற்றிப் பி�ம்8ாவிடம் வெசன்று முரைறயிட்டனர். அதரைனக் ந�ட்ட பி�ம்8ா, 
சிவவெபரு8ானிடம் வெசன்று வெதரிவிக்கும்படிச் வெசால்லி ஒதுங்கிக் வெ�ாண்டார்.

முனிவர்�ள் அரைனவரும் சிவவெபரு8ாரைனச் வெசன்று பார்த்தனர். அவர், சிறுவன் 
விரைளயாட்டா�ச் வெசய்வரைதப் வெபரிதுபடுத்த நவண்டாம். அவன் வெபரியவனா� 
வளர்ந்ததும் சரியாகிவிடுவான் என்று வெசான்னார். அவர்�ளுக்கும் சிவவெபரு8ான் 
வெசால்வது சரி என்று நதான்றியதால், அங்கிருந்து மீண்டும் அந்தக் �ாட்டிற்குத் திரும்பி 
வந்து விட்டனர்.

அந்தச் சிறுவன் வளர்ந்து வெபரியவனான பின்பும் தனது குறும்பு�ரைள நிறுத்திக் 
வெ�ாள்ளவில்ரைல, அங்கிருந்த முனிவர்�ள், அவர்�ரைளத் நதடி வருபவர்�ள் என்று 
அரைனவருக்கும் பல்நவறு வெதால்ரைல�ரைளக் வெ�ாடுத்துக் வெ�ாண்நட இருந்தான். 
அவனுரைடயத் வெதால்ரைல�ரைளப் வெபாறுக்� முடியாத முனிவர்�ள், இம்முரைற 
விஷ்ணுவிடம் வெசன்று முரைறயிட்டனர். அதரைனக் ந�ட்ட விஷ்ணு, அவனுரைடய 
வெதால்ரைல இனி இருக்�ாது என்று வெசால்லி அவர்�ரைளத் திருப்பி அனுப்பி ரைவத்தார்.

அதன் பிறகு விஷ்ணு, அவனுக்கு முன்பா� அந்தணர் உருவில் நதான்றித் 
தன்னிடமிருந்த தங்�த்திலான உரைடவாள் ஒன்ரைறக் �ாட்டினார். அதன் அழகிய 
நவரைலப்பாடு�ளில் 8யங்கிய அவன் விஷ்ணுவிடம், தனக்கு அந்த உரைடவாரைளத் 
தரும்படி ந�ட்டான். உடநன விஷ்ணு, ‘உரைடவாரைள எப்நபாதும் வலது ரை�யிலும், 
வில் அம்ரைப இடது ரை�யிலும் ரைவத்துக் வெ�ாள்ள நவண்டும்’ என்று வெசால்லி 
வழங்கினார்.

அதரைனப் வெபற்றுக் வெ�ாண்ட அவன், அந்த உரைடவாரைள வலது ரை�யிநலநய ரைவத்துக் 
வெ�ாள்ள நவண்டியிருந்ததால், இடது ரை�யில் இருக்கும் வில், அம்ரைபப் பயன்படுத்த 
முடியா8ல் நபானது. அதனால், அவன் வெசய்து வந்த குறும்பு�ள் அரைனத்தும் குரைறந்து 
நபானது 8ட்டுமின்றி, அவனால் பிறருக்கு ஏற்பட்டு வந்த வெதால்ரைல�ளும் இல்லா8ல் 
நபானது.

இந்நிரைலயில் அவன் முன்பு நதான்றிய சிவவெபரு8ான், அவரைனத் வெதன்பகுதிக்குச் 
வெசன்று, அவரைன ஏற்குமிடத்தில் �ாவல் வெதய்வ8ா� இருக்கும்படி அனுப்பி ரைவத்தார். 
அங்கிருந்து கிளம்பிய அவன், பல்நவறு பகுதி�ரைளக் �டந்து ந��ள 8ரைலப்பகுதிக்கு 
வந்து நசர்ந்தான். அங்கிருந்தவர்�ள் அவனுக்கு வ�நவற்பளித்தது 8ட்டுமின்றி, 
அவரைனத் தங்�ள் �ாக்கும் �டவுளா� இருக்�வும் நவண்டினர். அவனும் அதற்குச் 
சம்8தித்தான். அவர்�ள் அவனுக்கு அங்கு ந�ாவில் அரை8த்து ‘நவட்டக்வெ�ாரு8�ன்’ 
எனும் வெபயரில் வழிபடத் வெதாடங்கினர்.

இக்ந�ாவிலுக்கு முதன் முதலா� வழிபாட்டுக்கு வரும் பக்தர்�ள், இங்குள்ள 
வியாச8ரைலயில் ‘ஹரி ஶ்ரீ�ணபதிநய ந8ஹ’ என்று தங்�ளது ரை��ளால் எழுதி 8ஹா 
�ணபதிரைய நவண்டிக்வெ�ாள்கிறார்�ள். 
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இவ்வாறு நவண்டிக்வெ�ாண்டால் அடுத்த முரைற இந்த ஆலயத்திற்கு வரும்நபாது, 
தன்னுரைடய வாழ்வில் உயர்ந்த நிரைலரைய வெபற்றிருப்பார் என்பது நம்பிக்ரை�யா� 
உள்ளது. 

இனி நலம்பலத்தில் அரை8ந்துள்ள இச்சன்னதி�ரைள எவ்வாறு வழிபடநவண்டும் 
என்று �ாணலாம் அன்பர்�நள. முதலில் வடக்குநாதன் சன்னதியில் 8ணி வடிவில் 
விளங்கும் வாசுகிரைய வணங்கிய பின் வடக்குநாதரை� வணங்கி பின்னர் இட8ா� 
வெசன்று அவருக்கு பின்புறம் உள்ள பார்வதி அன்ரைனரைய வணங்� நவண்டும், 
வெபாதுவா� ந��ள ஆலயங்�ளில் ந�ாமுகிரைய தாண்டி வெசல்வதில்ரைல என்ற 
சம்பி�தாயம் இக்ந�ாவிலும் �ரைடபிடிக்�ப்படுவதால் ந�ாமுகி வரை� வெசன்று விட்டு 
பின் வல8ா� வந்து 8ஹா�ணபதிரைய வணங்� நவண்டும், அடுத்து சங்��நா�ாயணரை� 
வணங்கி, ஶ்ரீ�ா8ரை� வணங்கிய பின் திரும்பி வந்து சங்��நா�ாயணர், 8ஹா �ணபதி, 
பார்வதி – வடக்குநாதர்,  8ஹா �ணபதி, சங்��நா�ாயணர், ஶ்ரீ�ா8ர் சங்��நா�ாயணர், 
ஶ்ரீ�ா8ர்   சங்��நா�ாயணர், 8ஹா �ணபதி, பார்வதி – வடக்குநாதர் என்ற முரைறயில் 
வணங்� நவண்டும்.    

இவ்வாறு வடக்குநாதரை�யும் இ�ா8ரை�யும் நான்கு முரைறயும், சங்��நா�ாயணரை� 
ஆறுமுரைறயும் வணங்�நவண்டும். இவ�து சன்னதியில் பி�சாதம் எதுவும் 
வழங்குவதில்ரைல . ஆலயத்தின் அரைனத்து அரைசயும் 8ற்றும் அரைசயா வெசாத்துக்�ள் 
பாது�ாவலர் இவந�.

சீரைதரைய 8ணந்த பின்னர் இ�ா8ர் மிதிரைலயிலிருந்து அநயாத்திக்கு வெசன்று 
வெ�ாண்டிருந்த நபாது அவரை� ப�சு�ா8ர் எதிர்வெ�ாண்டார், அவர் ரைவத்த நபாட்டியில் 
வெவன்று அவ�து சக்தி அரைனத்ரைதயும் இ�ா8பி�ான் வெபற்றார்.  அப்நபாது இ�ா8ர் 
சூரியப�வான் அளித்த நதரில் பயணித்துக்வெ�ாண்டிருந்தார் என்பதால் வெதற்கு பக்�ம் 
உள்ள சூரியரை�யும், சுவற்றில் வரை�யப்பட்டுள்ள   ந�சிம்8ரை�யும் வழிபடுகின்றனர். 

வடக்குநாதருக்கு அபிநஷ�ம் வெசய்யப்பட்ட வெநய் அப்படிநய உரைறந்து உள்ளது 
திருக்�யிலாய பனி 8ரைல நபால �ாட்சி அளிக்கின்றது, அதன் ந8ல்  ந��ளத்தில் 
சிவவெபரு8ானுக்கு அலங்�ா�ம் வெசய்யும் முரைறயில்  முக்�ண்�ள், பதிமூன்று பிரைற�ள் 
8ற்றும் நா�ங்�ளுடன் எழிலா� அலங்�ா�ம் வெசய்திருக்கின்றனர். ஐயரைன தரிசனம் 
வெசய்யும் நபாது நாம் நம்ரை8நய 8றக்கிநறாம், 8னம் ஆனந்தப்படுகின்றது.  
இலிங்�த்தின் ந8ல் அபிநஷ�ம் வெசய்யப்பட்ட வெநய்ரைய வாங்கிச் சாப்பிட்டால், 
நாள்பட்ட நநாய்�ள் தீரும். குழந்ரைத நபறு இல்லாதவர்�ளுக்கு குழந்ரைதப் நபறு 
கிரைடக்கும். 8ாணவர்�ளுக்கு நிரைனவுத் திறன் அதி�ரிக்கும் என்பது ஐதீ�ம். பார்வதி 
நதவி நின்ற ந�ாலத்தில் அருள் பாலிக்கின்றார்.  

8ஹா �ணபதி சன்னதி வெவண்8ாடக்ந�ாயில் என்றும் அரைழக்�ப்படுகின்றது. 8ஹா 
�ணபதிக்கு அப்பம் வெநய்நவத்ய8ா� ச8ர்ப்பிக்�ப்படுகின்றது. ஒரு �ாலத்தில் வடக்கு 
நாதருக்கு உத்த�ாயண �ாலத்தில் 12 நாட்�ள் உற்சவம் சிறப்பா� 
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நரைடவெபற்றுக்வெ�ாண்டிருந்தது, பல்நவறு �ா�ணங்�ளால் அவ்வுற்சவம் 
நரைடவெபறா8ல் நபானது. ஒரு ச8யம் �Qானா �ாலி ஆகிப்நபான ச8யம் 
நயா�ாதிரிப்பாடு அவர்�ள் �னவில் நதான்றிய படி 8ஹா �ணபதி சிரைலரைய அ�ற்றிப் 
பார்த்தநபாது கீநழ ஒரு நிலவரைற இருப்பது வெதரிந்தது. அதில் நிரைறய  வெபான்னும்,  
நரை��ளும், இருந்தது, நிலவரைறயில் ஒரு தங்�ப்பல்லி ஒளிர்ந்ததாம் அரைத குறிக்கும் 
வரை�யில் பல்லியின் சிற்பம் உள்ளது, பக்தர்�ள் வெசல்வம் நவண்டி அப்பல்லிரைய 
வெதாட்டு வணங்குகின்றனர். 

மூலவருக்கு, இ�வு எட்டு 8ணிக்கு ந8ல் நரைடவெபறும் ‘திருப்பு�ா வழிபாடு’ எனும் 
வழிபாட்ரைடத் வெதாடர்ந்து, 41 நாட்�ள் பார்த்து வந்தால், வழிபடுபவர்�ள் நிரைனக்கும் 
அரைனத்துச் வெசயல்�ளும் வெவற்றியரைடயும். இந்த இ�வு நந� வழிபாட்டிற்குத் 
நதவநலா�த்தினர் பலரும் வருவதா�வும், அவர்�ள் வருரை�க்கு இரைடயூறு எதுவும் 
வெசய்து விடக்கூடாது என்பதற்�ா�, இங்கு வந்து வழிபடும் பக்தர்�ள் வழிபாட்டிற்கு 
இரைடயில் ந�ாவிலுக்கு வெவளிநயச் வெசல்ல அனு8திக்�ப்படுவதில்ரைல. இ�வு 
வழிபாடு முடிவரைடந்த பின்னந� ந�ாவிரைல விட்டு வெவளிநயற முடியும். 
இக்ந�ாவிலுக்கு வந்து வழிபடும் பக்தர்�ளுக்கு, அவர்�ளின் 8கிழ்ச்சிக்குத் 
நதரைவயான அரைனத்து வளங்�ளும் கிரைடக்கும் என்பது நம்பிக்ரை�யா� இருக்கிறது.

அமிர்தம் கிரைடக்� நதவர்�ளும், அசு�ர்�ளும் பாற்�டரைல வாசுகி என்ற பாம்ரைபக் 
வெ�ாண்டு �ரைடந்தார்�ள். அந்த பாம்பு வடக்குநாதர் �ருவரைற முன்பிருக்கும் வாசலில், 
8ணியா� இருப்பதா� நம்பிக்ரை� நிலவுகிறது. இதனால், பி�நதா ஷக் �ாலங்�ளில் இந்த 
8ணிரையத் தரைலரை8 அர்ச்ச�ர் 8ட்டும் அடித்து ஒலி எழுப்புவார்.  முற்�ாலத்தில் 
வாசுகியானது இம்8ணியில் அ8ர்ந்து பூரைசரைய தரிசித்துக் வெ�ாண்டிருந்தது. அதனால் 
பக்தர்�ள் அச்சம் வெ�ாண்டனர். ஒரு ச8யம் ஒரு ��ட்டு நம்பூதிரி வாசுகிரைய அங்கிருந்து 
அ�ற்ற முயற்சி வெசய்தார் அவர் வாசுகியின் வாரைலப் பிடித்து இழுத்துக்வெ�ாண்டு 
வெசன்றார் ஆனால் அது வளர்ந்து வெ�ாண்நட வெசன்றது.  வடக்கு ந�ாபு�த்ரைத அடுத்து 
உள்ள ந�ா�ர்ணியில் வெ�ாண்டு அவரை�த் தள்ளிய வாசுகி குளம் முழுவரைதயும்  தன் 
உடலால் நிரைறத்தது. நவறு வழியில்லா8ல் ��ட்டு நம்பூதிரி �ருடரைன நவண்டினார். 
�ருடன் நதான்றி வடக்கு ந�ாபு�த்தின் ந8ல் அ8ர்ந்தார். �ருடரைனக் �ண்டவுடன்   
வாசுகி 8ரைறந்தது. அதற்குப்பிறகு வாசுகி 8ணியில் வருவதில்ரைல. எனநவ 
அம்8ணிநய இன்றும் வாசுகியா� வணங்�ப்படுகின்றது.  �ருடனின் எரைட தாங்�ா8ல் 
வடக்கு ந�ாபு�ம் சிறிது சாய்ந்து விட்டதாம்.  

திருச்சூர் வடக்குநாதர் ந�ாவில் ‘வெபருந்தச்சன்’ என்பவ�து �ாலத்தில் �ட்டு8ானம் 
வெசய்யப்பட்டு நிர்வகிக்�ப்பட்டு வந்தது. அவ�து �ாலத்திற்குப் பின் நம்பூதிரி�ளின் 
நிர்வா�த்தின் கீழ் வந்தது. இந்த நம்பூதிரி�ளில் இருந்து ஒருவர் ‘நயா�திரிப்பாடு’ 
எனும் வெபயரில் நிர்வா�த் தரைலவ�ா�த் நதர்வு வெசய்யப்பட்டு, நிர்வா�ம் நரைடவெபற்றது.
அதன் பிறகு, வெ�ால்லம் ஆண்டு 981–க்குப் பின் வெ�ாச்சிரைய ஆண்ட 8ன்னன், �ாQா 
சக்தன் தம்பு�ான் என்பவ�து �ாலத்தில், இந்த நரைடமுரைற 8ாற்றப்பட்டுக் ந�ாவிரைலப் 
வெபாது8க்�நள நிர்வகிக்�த் வெதாடங்கினர்.
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8ன்னரின் �ாலத்தில், ந�ாவிரைலச் சுற்றிலும் அரை8ந்திருந்த நதக்கு 8�க்�ாட்ரைட 
அழிப்பதற்கு முடிவு வெசய்யப்பட்டது. அப்பகுதி 8க்�ள், அங்கிருந்த 8�ங்�வெளல்லாம் 
சிவவெபரு8ானின் சரைடமுடியா�த்தான் இருக்கும். அரைத அழிக்�க்கூடாது என்று 
எதிர்ப்பு வெதரிவித்தனர். ஆனால், அவர்�ளின் எதிர்ப்பு�ரைள மீறி அங்கிருந்த �ாடு 
அழிக்�ப்பட்டது. அதன் பிறகு இந்தக் ந�ாவிலில் நாற்பத்திவெயாரு நாட்�ள் வரை� 
நடத்தப்பட்டு வந்த திருவிழா நடத்த முடியா8ல் நபாய்விட்டது என்கின்றனர்.

�ருடன் அ8ர்ந்ததால் வடக்கு ந�ாபு�ம் சிறிது சாய்ந்துள்ளது என்று முதலில் 
பார்த்நதாம், இனி 8ற்ற ந�ாபு�ங்�ளின் சிறப்ரைபப் பற்றிக் �ாணலாம் அன்பர்�நள.  
வெதற்கு ந�ாபு�ம் வெ�ாடுங்�ல்லூர் அ�ச�ால் �ட்டப்பட்டதால் அதன் அருகில் இருந்து 
பக்தர்�ள் வெ�ாடுங்�ல்லூர் ப�வதிரைய வழிபடுகின்றனர். ஒரு �ாலத்தில் 8�ண 
தண்டரைன விதிக்�ப்பட்ட குற்றவாளி�ள் இவ்வாயில் வழியா� வெ�ாரைலக் �ளத்திற்கு 
அரைழத்துச்வெசல்லப்பட்டனர் என்பதால் இவ்வாயில் வழியா� யாரும் வெசல்வதில்ரைல 
பூட்டிநய இருக்கின்றது. திருச்சூர் பூ�த்தின் 8ட்டுந8 ஒரு நாள் திறக்�ப்படுகின்றது.  
ஒரு திருக்�ார்த்திரை� தினத்தன்று வில்வ8ங்�ளம் சுவாமி�ள் வடக்குநாதரை� வெதற்கு 
ந�ாபு�த்தின் அருகில் உள்ள 8திலில் கு8ா�நல்லூரில் நரைடவெபறுகின்ற 
திருக்�ார்த்திரை� உற்சவத்ரைத பார்த்துக்வெ�ாண்டிருந்தா�ாம், எனநவ 
திருக்�ார்த்திரை�யன்று வடக்கு நாதருக்கு  ஒரு பூரைQ இங்கு நரைடவெபறுகின்றது. 

கிழக்கு ந�ாபு�த்தில் உள்ள அரைறயில் ஒரு நபாத்தி இ��சிய8ா� ஒரு பூரைQ வெசய்து 
வந்தா�ாம், என்ன பூரைQ என்று அறிய விரும்பிய �ாQா ஒரு ஒற்றரைன அனுப்ப அவரும் 
இ��சிய8ா� பூரைQரைய பார்த்தா�ாம், ப�வதி நசரைவரையதான் அவர் வெசய்தா�ாம். 
பூரைQயின் நிரைறவில் ஒரு சக்தி நதான்றியதாம் அதில் அந்த ஒற்றனின் �ண்�ள் 
குருடாயின. அதற்குப்பின் அவ்வரைற மூடப்பட்டுள்ளதாம். ந8ற்கு ந�ாபு�த்திற்கு 
வெவளிநய வெ�ாடி 8�ம் 8ற்றும் மூலஸ்தானம் அரை8ந்துள்ளது.  

திருச்சூர் பூ�ம் திருவிழா

ந��ள 8ாநிலம் திருச்சூர் வடக்குநாதர் ந�ாவில் அரை8ந்திருக்கும் நதக்கின்�ாடு 
பகுதியில், ஒவ்வெவாரு ஆண்டும் சித்திரை� 8ாதத்தில் வரும் பூ�ம் நட்சத்தி� நாளில் 
‘திருச்சூர் பூ�ம் திருவிழா’ நடத்தப்படுகிறது. இந்தக் ந�ாவிலுக்கு எதிரில் உள்ள 
பா�ந8க்�ாவு ப�வதி, திருவம்பாடி ப�வதி ஆகிநயார் வடக்குநாதரை�ப் பார்க்கும் பூ�ம்
நாள் தான் ‘திருச்சூர் பூ�ம் திருவிழா’ என்கின்றனர். இந்தத் திருவிழா வடக்குநாதருக்கு 
8ட்டும் நடத்தப்படுவதில்ரைல. திருச்சூர் பகுதியின் இ�ண்டு 8ண்டலங்�ளின் சார்பா� 
இவ்வி�ண்டு ந�ாவில்�ளும் பூ�ம் திருவிழாவில் பங்ந�ற்பது 200 வருடங்�ளா� 
வெதாடரும் 8�பா� அறியப்படுகிறது. வாண நவடிக்ரை��ளுடன் தங்� முலாம் அணி�ள் 
பூட்டிய யாரைன�ள் ஊர்வல8ா� வருவது இந்த திருவிழாவின் �ண்வெ�ாள்ளா 
�ாட்சியாகும். உலகில் மி�ச்சிறந்த ந�ாலா�லத் திருவிழாக்�ளில் ஒன்றா� திரிசூர் பூ�ம் 
திருவிழாரைவ ‘யுவெனஸ்ந�ா’ அரை8ப்பு அங்கீ�ரித்திருப்பது ஒரு வெபருரை8க்குரிய 
விஷய8ாகும்.
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ப�ந8க்�ாவு, திருவம்பாடி ஆலயங்�ள் தவி� இன்னும் 8 சிறிய ஆலயங்�ள் தங்�ள் 
சார்பா�, பூ�ம் திருவிழாவில் தலா 3 முதல் 14 யாரைன�ள் வரை� பங்ந�ற்�ச் 
வெசய்கின்றன. வெநய்த்தலக்�ாவு ப�வதி, ��முக்கு ப�வதி, அய்யன் நதாள் ப�வதி, 
லல்லூர் ப�வதி, சூ�க்ந�ாட்டுக் �ாவு ப�வதி, வெசம்புக்�ாவு ப�வதி, பாணா 
முக்கும்பள்ளி சாஸ்தா, �ணி8ங்�லம் சாஸ்தா ஆகியரைவநய பூ�ம் திருவிழாவில் 
பங்ந�ற்கும் ஏரைனய சிறு ஆலயங்�ள்! ஒந� இடத்தில் சு8ார் 65 யாரைன�ளுக்கு ந8ல் - 
அழகிய ஆப�ணங்�ள், அணி�லன்�ள், வண்ணக் குரைட சகிதம் ஊர்வல8ா�ச் வெசன்று, 
வடக்குநாதன் ஆலய வளா�த்தில் வரிரைசயா� நின்று அற்புத8ா�க் �ாட்சி தரும் 
அழரை�ப் பார்ப்பதற்வெ�ன்று உலவெ�ங்கிலுமிருந்தும் பக்தர்�ள் வந்து குவிகின்றனர்.

சு8ார் 36 8ணி நந�ம் நரைடவெபறும் இத்திருவிழாவில் யாரைன�ளின்  அலங்�ா�ம் 
8ற்றும் வண்ண8ய8ான முத்துக்குரைட�ள் ஆகியவற்ரைறக் �ாண்பதற்�ா�வும், பஞ்ச 
வாத்தியம், 8ற்றும் பாண்டி ந8ள இரைசரைய இ�சிக்�வும், அற்புத8ான வாண 
நவடிக்ரை�ரைய �ண்டு இன்புறவும்  ந��ளா, தமிழ�ம் 8ட்டுமில்லா8ல், �ர்நாட�ா, 
8�ா�ாஷ்டி�ா உட்பட பல 8ாநிலங்�ளில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணி�ள் அதி� அளவில்
வருவார்�ள் என்பது குறிப்பிடத்தக்�து. இது ஒலி 8ற்றும் வண்ணத்தின் �வர்ச்சியூட்டும்
வெவளிப்பாடு என்பநதாடு, தன்னுரைடய அற்புதக் �ாட்சியால் இது அரைனவரை�யும்  
�வர்கிறது. 

200 ஆண்டு�ளுக்கு முன்னர் சக்தன் தம்பு�ான், வடக்கு நாதர் திருக்ந�ாவிரைல ஒட்டி 
இருந்த நதக்கு �ாட்டிரைன அழித்து வெபரிய ரை8தானத்ரைத உருவாக்கி இப்பூ�விழாரைவ 
ஆ�ம்பித்தார். 
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இதில் ப�ந8க்�ாவு 8ற்றும் திருவம்பாடி ஆகிய இரு ப�வதி ஆலயங்�ளுக்கு 
இரைடயில் நரைடவெபறும் முத்துக்குரைட 8ாற்றும் நபாட்டியாகும். 

சக்தன் தம்பு�ான் வடக்குநாதன் ந�ாயிரைலச் சுற்றியிருந்த பத்து ந�ாயில்�ரைள 
ஒருங்கிரைணத்து திரிச்சூர் பூ�ம் விழாரைவ ஒரு வெபரிய 8க்�ள் திருவிழாவா�க் 
வெ�ாண்டாடும்படி உருவாக்கினார். அவர்  இக்ந�ாயில்�ள் ந8ற்குக் குழு என்றும் 
கிழக்குக் குழு என்றும் பிரிக்� உத்த�விட்டார். ந8ற்குக் குழு திருவம்படியா� 
�னி8ங்�லம், லல்லூர், அயன்நதால், வெநத்திலக்�ாவு 8ற்றும் முக்கிய8ான திருவம்படி 
ந�ாயிரைல உள்ளிட்டிருந்தது. ப�ந8க்�ாவு எனப்பட்ட கிழக்குக் குழு ந8ற்வெ�ாண்டு 
ப�ந8க்�ாவு ந�ாயில், �ா�முக்கு, வெசம்புக்�ாவு, சூ�க்ந�ாட்டக்�ாவு 8ற்றும் 
பலமுக்�ம்பள்ளி ஆகியவற்ரைற உள்ளிட்டிருந்தது. இந்தப் பூ�ம் வடக்குநாதன் 
ந�ாயிரைல ரை8ய8ா�க் வெ�ாண்டிருந்தது, எல்லாக் ந�ாயில்�ளும் தங்�ளுரைடய 
பூ�ங்�ரைள (முழு ஊர்வலத்ரைத) குலவெதய்வ8ான சிவனுக்கு 8ரியாரைத வெசலுத்த அன்று 
திருச்சூர் எழுந்தருளுகின்றனர் என்பது ஐதீ�ம்.

பூ�ம் திருவிழாவிற்கு ஏழுநாட்�ளுக்கு முன்னர் ப�ந8க்�ாவு ப�வதி ந�ாயில் 8ற்றும் 
திருவம்பாடி ஶ்ரீகிருஷ்ணர் ந�ாயில்�ளில் பூ�ம் திருவிழா வெ�ாடிநயற்றம் நரைடவெபறும். 
வெ�ாடிநயற்றத்ரைத வெதாடர்ந்து நான்�ாவது நாள் , கிழக்கு அணியும் ,ந8ற்கு அணியும் 
ஸ்வ�ாஜ் �வுண்ட் என்கிற ரை8தானத்தில் கூடுவார்�ள். 8ாரைல 7) .15 8ணிக்கு 
வாணநவடிக்ரை� ஒரு 8ணிநந�ம் நரைடவெபறும். இதில் இ�ண்டு அணி�ளும் பல 
புதுரை8யான வாணங்�ரைள வீசி 8க்�ளின் ரை�தட்டலுக்கு நபாட்டி நபாடுவார்�ள். 
திருவம்பாடி அணியும், ப�ந8க்�ாவு அணியும் அடுத்து அலங்�ரிக்�ப்பட்ட 
யாரைன�ளின் அணிவகுப்ரைப நடத்துவார்�ள். ப�ந8க்�ாவு அணி அக்��சாலாவிலும், 
திருவம்பாடி அணி சர்ச் மிஷன் வெசாரைசட்டி பள்ளி ரை8தானத்திலும் இந்த வர்ண Qால 
அணிவகுப்ரைப நான்�ாம் நாளும், ஐந்தாம் நாளும் நடத்துவார்�ள். இதில் யாரைன�ளின் 
வெநற்றிப்பட்டம், அதன் முதுகில் விரிக்�ப்படிருக்கும் வண்ணக்�ம்பளம், 
8யிலிற�ாலும், துணியாலும் வெசய்யப்பட்ட ச8யம், ஆலவட்டம் ,வெவண்சா8�ம் என்று 
�ண்ணுக்கு விருந்தா� அரை8யும். பூ�ம் திருவிழா அன்று 20 க்கும் ந8ற்பட்ட 
ந�ாயில்�ளிலிருந்து விக்கி��ங்�ள் அணிவகுத்து வந்து திருச்சூர் வடக்கும்நாதன் 
ந�ாயிலில் கூடும். 

திருச்சூர் பூ�ம் திருவிழாவின் 8ற்வெறாரு முக்கிய8ான அம்சம் யாவெதனில், வெசண்ரைட, 
8த்தாளம், எடக்�ா, திமிலா 8ற்றும் வெ�ாம்பு உள்ளிட்ட பா�ம்பரிய இரைசக்�ருவி�ள் 
இரைசக்�ப்படுவது ஆகும். பஞ்சவாத்தியம் அல்லது பஞ்சரிந8ளம் அடிப்பரைடயிலான 
இரைச நி�ழ்ச்சியில், 200 க்கும் ந8ற்பட்ட இரைசக்�ரைலஞர்�ள் பங்ந�ற்கும் 
இரைசநி�ழ்ச்சி, பார்க்கும் அனவரை�யும் வெ8ய்8றக்� வெசய்துவிடும். வடக்கும்நாதன் 
ந�ாயிலின் முன் இலஞ்சிதா�ா ந8ள வாத்தியம் இரைசக்�ப்படுவது முக்கிய8ான 
நி�ழ்வாகும். இந்த இரைச நி�ழ்ச்சிரைய, வெபருவனம் குட்டன் 8�ார், மூன்று 
தரைலமுரைறக்கும் ந8லா� அ�ங்ந�ற்றி வருவது குறிப்பிடத்தக்�து.
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100 க்கும் ந8ற்பட்ட யாரைன�ளின் அணிவகுப்ரைப �ாணவும், உலகின் பல்நவறு 
பகுதி�ளிலிருந்து 8க்�ள் இந்த திருவிழாவிற்கு வருரை� தருகின்றனர். 
இத்திருவிழாவின் முக்கிய நி�ழ்வு�ளில் 30 யாரைன�ளும் 8ற்ற சிறு சிறு நி�ழ்வு�ளில் 
7) 0 யாரைன�ளும் பங்ந�ற்கின்றன. யாரைன�ள் தங்�ள் மு�ப்பகுதியில் அணியும் தங்� 
Qரிரை��ளால் ஆன வெநற்பட்டம், 8யிலிறகு�ளாலான ஆலவட்டம், எருதின் முடி�ளால்
ஆன வெவஞ்சா8�ம், முத்து�ளால் வெதாகுக்�ப்படும் முத்துகுடா இரைவ�ள் யாவும் 
யாரைன�ளின் மீது அ8ரும் அம்பாரி�ளால் பார்ரைவக்கு ரைவக்�ப்படும். இந்த 
�ரைலநயமிக்� ஆப�ணங்�ள் யாவும் ப�ந8க்�ாவு 8ற்றும் திருவம்பாடி ந�ாயில்�ளில் 
வடிவரை8க்�ப்படுகின்றன.

ந8ஷ 8ாத (சித்திரை�) பூ�த்தன்று அதி�ாரைல �ணபதி நஹா8ம், �ாரைல ஏழு 
8ணியளவில்  �னி8ங்�லத்து சாஸ்தா முதலா� யாரைன ந8ல்   எழுந்தருளி வெதற்கு 
ந�ாபு� நரைட வழியா� நுரைழந்து வடக்குநாதரை� வணங்கி பூ�த்தின் உச்ச�ட்டத்ரைத 
துவக்கி ரைவப்பார். பின்னர் இப்பூ�த்தில் �லந்து வெ�ாள்ளும் ப�வதி�ள் 
ஒவ்வெவாருவ�ா�  பஞ்ச வாத்திய முழக்�த்துடன் அலங்�ரிக்�ப்பட்ட யாரைன ந8ல் 
ஆந�ா�ணித்து 14 யாரைன�ளுடன்  ஊர்வல8ா� வந்து  வடக்குநாதரை� வணங்கி பின்னர்
தம் ந�ாவிலுக்கு திரும்பிச் வெசல்கின்றனர். 8தியம் 2  8ணி வரை� இவ்வாறு ப�வதி�ள் 
வடக்கு நாதரை� தரிசிக்கின்றனர். 

அடுத்தது ‘8டத்தில் வ�வு’ எனும் பஞ்சவாத்திய ந8ளம்.  200 �ரைலஞர்�ள் திமிள், 
8த்தளம், டி�ம்ப்பட், சிம்பல், எடக்�ா நபான்ற வாத்தியங்�ரைள முழக்குவார்�ள். 
8தியம் இ�ண்டு 8ணிக்கு வடக்கு நாதன் ந�ாவிலுக்குள் “இளஞ்சித்த� ந8ளம்” 
ஒலிக்�த் துவங்கும். கூடநவ மு�சு ,ட்�ம்பட், வெ�ாம்பு, என்று ஏ�ப்பட்ட வாத்தியங்�ள் 
இரைணந்து வனம் அதி� இரைச முழங்கும்.

8தியம் 2:30 8ணியளவில்  ப�ந8க்�ாவு ப�வதி 15 யாரைன�ளுடன்  புறப்பட்டு  ந8ற்கு 
வாசல் வழியா� வந்து வடக்குநாதரை� வணங்கி, பஞ்ச வாத்திய �ச்நசரிக்கு பின் வெதற்கு 
ந�ாபு�த்தின் வழியா� வெவளிநய நபாந்து வடக்கு நநாக்கி அணிவகுத்து நிற்கின்றன. 

பின்னர் திருவம்பாடி ப�வதி 15 யாரைன�ளுடன் வடக்கு நாதரை� வணங்கிய பின்னர்  
வெதற்கு ந�ாபு� வழியா� வெவளிநய வந்து ப�ந8க்�ாவு ப�வதியின் யாரைன�ளின் 
அணிவகுப்புக்கு எதிந� அணி வகுக்கின்றனர். 

அந்தி சாயும் வெபான் 8ாரைலப் வெபாழுதில் இருவருக்கும் இரைடயிலான குரைட 8ாற்றும் 
நபாட்டி ஆ�ம்ப8ாகின்றது.  வா�ணங்�ள் ஆடா8ல் அரைசயா8ல் தங்�ளின் �ாது�ரைள 
8ட்டும் அரைசத்தவாறு நிற்� அதன் ந8ல் நின்றிருப்பவர்�ள் அழகிய வண்ண வண்ணக் 
குரைட�ரைள 8ாற்றுகின்றனர், ஒருவர் ஆலவட்டத்ரைத தூக்கிப் பிடித்துக் வெ�ாண்டு 
நிற்கிறார், ஒருவர்  வெவண் சா8�ங்�ரைள  நநர்த்தியா� வீசுகின்றார். சு8ார் இ�ண்டு 8ணி 
நந�ம் இந்த முத்துக்குரைட 8ாற்றும் நி�ழ்ச்சி நரைடவெபறுகின்றது. 
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திருச்சூர் பூ�ம் திருவிழாவின் உச்சக்�ட்ட வர்ண�நளப�ம் இதுதான். இரைதத் 
வெதாடர்ந்து ந8ற்கு ந�ாபு�ம் அருகிலிருக்கும் நிலப்படுத்த�வில் விழா நிரைறவு வெபறும். 
குரைட 8ாற்றம் நி�ழ்ச்சி முடிந்த பின் ப�ந8க்�ாவு ப�வதி தன் ஆலயம் திரும்புகிறாள். 

8றுபடியும் இ�வு 11 8ணியளவில் 7)   யாரைன�ளுடன், பஞ்ச வாத்தியங்�ளுடன் 
புறப்பட்டு 8ணி�ண்டல் என்ற இடத்ரைத இ�வு 2  8ணியளவில்  அரைடகிறாள். 3 
8ணியளவில் இத்திருவிழாவின் முத்தாய்ப்பா� வாணநவடிக்ரை� நி�ழ்ச்சி 
துவங்குகின்றது வண்ண வண்ண  வாணங்�ள் இ�ரைவ ப�லாக்குகின்றன, அதிர் 
நவட்டு�ள், பல வித8ான வாண நவடிக்ரை��ள் சு8ார் இ�ண்டு 8ணி நந�ம் 
நரைடவெபறுகின்றது. இல்லங்�ளின் 8ாடியில் அ8ர்ந்து இந்த அற்புத ஒளி -  ஒலி 
�ாட்சிரைய  �ண்டு �ளிக்கின்றனர் பக்தர்�ள்.  

திருசூர் பூ�த்தில் வெ8ாத்தம் நான்கு முரைற வாண நவடிக்ரை� நரைடவெபறும். அதில்  
ஏழாம் நாள் நடக்கும் ‘சாம்பிள் வெவடிக்�ட்டும்’, நிரைறவு நாள் 8ாரைல, 8ற்றும் 
வெதய்வங்�ள் விரைடவெபற்று தத்த8து இருப்பிடத்துக்கு திரும்பும் நபாது, அதி�ாரைலயில்
நடக்கும் வாணநவடிக்ரை�யும் பு�ழ் வெபற்றரைவ. இவ்வாறு உல�ப்பு�ழ் வெபற்ற 
திருச்சூர் பூ�ம் திருவிழா இத்தலத்தில் சிறப்பா�  நரைடவெபறுகின்றது. 

ஒவ்வெவாரு ஆண்டும், ஆடி 8ாதம் முதல் நாளில் இக்ந�ாவிலில் அஷ்ட தி�விய 8ஹா 
�ணபதி நஹா8மும் அரைதத் வெதாடர்ந்து ‘யாரைனயூட்டு விழாவும்’ சிறப்பா�  
நடத்தப்படுகிறது. இவ்விழாவின் நபாது, இக்ந�ாவிலின் வெதற்குக் ந�ாபு� வாசலில் 
அணிவகுத்து நிற்கும் யாரைன�ளுக்குக் �Qவழிபாடு வெசய்யப்படும். இதில் 
�லந்துவெ�ாள்ளும் பக்தர்�ள், யாரைன�ளுக்கு உணவளித்து 8கிழ்ச்சியரைடகின்றனர். 
நான்கு வருடத்திற்கு ஒரு முரைற �QபூரைQயும் நரைடவெபறுகிறது. இக்ந�ாவிலில் 
சிவ�ாத்திரி நாட்�ளில் ந�ாவிரைலச் சுற்றிலும் லட்ச தீபம் ஏற்றப்படுகிறது. இதுவரை� 
வடக்குநாதர் ஆலயத்ரைத தரிசனம் வெசய்நதாம், வாருங்�ள் இனி திருச்சூரில் 
அரை8ந்துள்ள பூ�த்தின் முக்கிய ந�ாவில்�ளான ப�ந8க்�ாவு ப�வதி 8ற்றும் 
திருவம்பாடி கிருஷ்ணர் ஆலயங்�ரைள தரிசிக்�லாம்.
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அத்தியாயம் - 6

6.  திருச்சூர் ப�ந8க்�ாவு ப�வதி ஆலயம்  

ந��ளத்தின் ப�வதி ஆலயங்�ளில் மி�ப்வெபரியது இவ்வாலயம். நூற்றாண்டு�ரைளக் 
�டந்த வ�லாற்றுப் பின்னணிரையக் வெ�ாண்டுள்ள இக்ந�ாயிரைலப்பற்றி ஏ�ாள8ான 
பு�ாணக்�ரைத�ளும் கூறப்படுகின்றன. இத்தலம் வடக்குநாதர் ஆலயத்திற்கு அருகில்,  
திருச்சூரின் பி�சித்த8ான ஸ்வ�ாஜ் �வுண்ட் பகுதியில் அரை8ந்துள்ளது. இக்ந�ாயில் 
�ாரைல 5 8ணியிலிருந்து 11 8ணி வரை� திறக்�ப்படுகிறது. பி�சித்த8ான திருச்சூர் பூ�ம் 
திருவிழாவில் பங்கு வெபறும் இ�ண்டு முக்கிய8ான ந�ாயில்�ளில் இதுவும் ஒன்றாகும். 
பாரைற ந8ல் அரை8ந்துள்ளதால் இப்வெபயர் வெபற்றதாம். ஆயி�ம் ஆண்டு�ள் 
பழரை8யான ஆலயம் என்றாலும் ந�ாபு�ம் புதிதா� மிளிர்கின்றது. “நதவி ச�ணம்” 
என்ற வ�நவற்பு எழுத்துக்�ள் நம்ரை8 வ�நவற்கின்றன.  
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இவ்வாலயத்தின் தல பு�ாணம் இநதா. குருப்பால் த�வாட்டு குடும்பத்தின் �ர்ணவர் 
நாயர், திரு8டக்குன்னு ப�வதியின் அத்யந்த  பக்தர் (திருச்சூரிலிருந்து 80 கி.மீ. தூ�த்தில் 
உள்ள 8லப்பு�ம் 8ாவட்டத்தில் இருக்கும் பு�ழ்வெபற்ற சப்த 8ாதா ந�ாயில்). இவர் 
அங்கு வெசன்று  ப�வதிரைய தவறா8ல்  தரிசித்துக் வெ�ாண்டு வந்தார்.  வயதானதால் 
இவ்வளவு தூ�ம் வந்து தரிசிக்�முடியா8ல் நபாகுந8 என்று இவர் �லங்கி நின்ற 
நபாது, ப�வதி �வரைலப்படாநத, நீ என்ரைன தரிசிக்� இங்ந� வ� நவண்டாம், நான் நீ 
இருக்கும் இடத்திற்கு  நாநன வருகிநறன் என்று அவ�து தாழங்குரைடயில் அ8ர்ந்து 
திருச்சூர்  வந்தாளாம்.  முதலில் வடக்குநாதர் ஆலயத்தில் இருந்த அம்8ன் சன்னதி 
தற்நபாது உள்ள இடத்திற்கு 8ாற்றப்பட்டது.    

ப�வதி அஷ்டபுQ துர்க்ரை�யா� வாள், ந�டயம், 8ணி, திரிசூலம், அ�க்�னின் தரைல, 
தண்டம், சூரி, �பாலம் தன் திருக்��ங்�ளில் தாங்கி. வலது �ாரைல 8டக்கி இடது �ாரைல 
வெதாங்�விட்ட ந�ாலத்தில்  தங்� �வசத்தில் எழிலா� சர்வாப�ண பூஷணியா�    
அருட்�ாட்சி  தருகின்றாள். அசு�ன் தரைலரைய தாங்கியிருந்தாலும் அச� ரைவக்கும் 
அரை8தியான திருமு�ம் வெ�ாண்டு அருள் பாலிக்கின்றாள் ப�வதி. எட்டுக் 
திருக்��ங்�ளில் பல் நவறு ஆயுதங்�ரைள தாங்கிய வண்ணம் எப்நபாதும் என் 
பக்தர்�ரைள �ாக்கின்நறன் என்று உணர்த்திய வண்ணம் ஓங்கி உயர் வடிவ8ா�  
அன்ரைன   விளங்குகின்றாள். பத்��ாளிதான் இங்கு ப�வதியா� இருக்கிறாள். 
‘உக்கி�மூர்த்தி’ என்பது அவள் இயல்பு �ா�ண8ா�க் கூறப்படும் வெபயர். ஆனால், இங்கு
ப�வதி சாந்த வடிவில் �ாட்சியளிக்கிறாள்.  அம்பாளின் சிரைல 8�த்தால் (தாரு) ஆனது. 
197) 7) ம் ஆண்டு புதிதா� பி�திஷ்ரைட வெசய்யப்பட்டது. 
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அம்8னுக்கு எதிந� ந8லக்�ாவு ப�வதி சன்னதி அரை8ந்துள்ளது. அவ்வம்8ன் 
சன்னதியில் வரிரைசயில் பக்தர்�ள் நின்று வெ�ாண்டிருந்தனர். எதற்�ா� என்று விசாரித்தப் 
நபாது அச்சன்னதியில் வெவளிச்சப்பாடு பி�சன்னம் கூறுகிறார் அதற்�ான வரிரைச 
என்றார்�ள்.  பக்தர்�ள் வெ�ாண்டு வரும் நதங்�ாரைய உரைதத்து அது உரைடயும் விதத்ரைத 
ரைவத்து பலன் கூறிக்வெ�ாண்டிருந்தார் வெவளிச்சப்பாடு.  

ஆலயத்தில்  �ணபதி, வீ�பத்தி�ர், நா�ர் சன்னதியும் அரை8ந்துள்ளது. ஒரு �ாலத்தில் 
பலியும் குருதி பூரைQயும் நடந்துள்ளது. நதவிக்குப் பல திருவிழாக்�ள் இருந்தாலும் 
‘நவலா திருவிழா’தான் மி� முக்கிய8ா�க் வெ�ாண்டாடப்படுகிறது. இது Qனவரி முதல் 
வா�ம் வெதாடங்கி 41 தினங்�ள் நடக்கிறது. மீன �ாசியில், ந�ாகிணி நட்சத்தி�த்தில் 
ப�வதியின் பிறந்த தினம் விழாவா�க் வெ�ாண்டாடப்படுகிறது. ந8லும்  நவ�ாத்திரி, 
8ாசி(8��) வெசவ்வாய்�ள், 8ற்றும் சிவ�ாத்திரி இவ்வாலயத்தில் சிறப்பா�  
வெ�ாண்டாடப்படுகின்றது.

இவ்வாலயத்திற்கு வெ8ாத்தம் ஐந்து ஆண் யாரைன�ள் வெசாந்த8ா� உள்ளன. திருவிழா 
ச8யத்தில் நவறு ந�ாயில்�ள், அல்லது யாரைன வளர்ப்பவர்�ளிடமிருந்து கூடுதலா�ப் 
பத்து யாரைன�ள் வாடரை�க்குப் வெபற்று வெ8ாத்தம் 15 யாரைன�ரைள (15 யாரைன�ள் 
வரை�தான் அனு8தி!) ப�ந8க்�ாவு ப�வதி ஆலய சார்பில் ஊர்வல8ா� வடக்குநாதன் 
ந�ாயில் வளா�த்துக்கு வெசன்று  திருச்சூர் பூ�த்தில் �லந்து வெ�ாள்கிறார்�ள்.

அடிநயாங்�ள் வெசன்ற ச8யம் ஆலயத்தின் அருகில் உள்ள அ�ங்�த்தில் �த�ளி நி�ழ்ச்சி 
நடந்து வெ�ாண்டிருந்தது. 
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�லா நக்ஷத்தி�8ா�வும் இவ்வாலயம் விளங்குகிறது வெசண்ரைட, திமில், �த�ளி, முதலிய 
ந��ள பா�ம்பரிய வாத்தியங்�ள் வாசிக்கும் பயிற்சி 8ற்றும் இரைச பயிற்சி�ள் 
வழங்�ப்படுகிறது. ஆலயத்தின் சார்பில் ஒரு �ல்லூரி 8ற்றும் ந�.ஜி. முதல் பிளஸ் 2 
வரை� வகுப்பு�ள் வெ�ாண்ட சி.பி.எஸ்.சி. பள்ளி ஆகியரைவ நடத்தப்படுகின்றன. சு8ார் 
200 நபர் பயிலும் நQாதிடப்பள்ளி ஒன்றும் ஆலய சார்பில் நடந்து வருகின்றது. 
இவ்வாறு ஆன்மீ� ந�ந்தி�8ா� 8ட்டு8ல்லா8ல் �ரைல, �ல்வி வளர்க்கும் 
ந�ந்தி�8ா�வும் இவ்வாலயம் விளங்குகின்றது. ப�ந8க்�ாவு ப�வதி ந�ாயிலுக்கு 
வந்து ப�வதிரையத் தரிசனம் வெசய்யும் பக்தர்�ளுக்கு ஒரு தாயின் பரிநவாடு அவர்�ள் 
ந�ட்பனவற்ரைற அருளுவாள் ப�வதி என்பது 8க்�ளின் அழுத்த8ான நம்பிக்ரை�!’’  
ப�ந8க்�ாவு ப�வதி தரிசித்நதாம் வாருங்�ள் இனி திருவம்பாடி கிருஷ்ணரை�யும் 
தரிசிக்�லாம். 
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அத்தியாயம் - 7) 

7) .  திருச்சூர் திருவம்பாடி ஶ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆலயம்  

இவ்வாலயமும் வடக்குநாதன் ஆலயத்திற்கு அருகில் ஸ்வ�ாஜ் �வுண்டிற்கு அருகில் 
அரை8ந்துள்ளது. ஆதி �ாலத்தில் இக்கிருஷ்ணர் ஆலயம் திருச்சூரில் இருந்து 15 கி.மீ 
தூ�த்தில் உள்ள ஒரு ஊரில் இருந்தது. அங்கிருந்து அவர் திருச்சூர் எழுந்தருளியதும் தன் 
பக்தர்�ளுக்�ா� தன் வடிவழரை�யும் 8ாற்றிக்வெ�ாண்டதும் ஒரு சுரைவயான வ�லாறு 
அது என்ன என்று முதலில் �ாணலாம் அன்பர்�நள. 

சு8ார் 500 ஆண்டு�ளுக்கு முன்னர் எடக்�ளத்தூர் என்ற குக்கு�ா8த்தில் பார்த்தசா�தியா�
இவர்  அருள் பாலித்து வந்தார். ஒரு ச8யம் 8தக்�லவ�ம் ஏற்பட்ட ச8யம் சில 
பக்தர்�ள் ப�வாரைன அங்கிருந்து இ�வில் திருச்சூரில் உள்ள �ஞ்சனப்பள்ளி இல்லத்து 
நம்பூதிரி தம்பதி�ளிடம் ஒப்பரைடத்தனர். 

குழந்ரைத பாக்கியம் இல்லாத அவர்�ள்  அக்�ண்ணரைன தங்�ள் குழந்ரைதயா� பாவித்து 
சீ�ாட்டி வழிபட்டு  வந்தனர். அவர்�ளின் பக்தியின் �ா�ண8ா� ஶ்ரீகிருஷ்ணர் தனது 
சாட்ரைடரைய 8ரைறத்து ஒரு ரை�யில் புல்லாங்�ழல் தாங்கி 8று ரை�யில் தனது வளர்ப்பு 
வெபற்நறார்�ளிடமிருந்து வெவண்ரைணரைய தனது திருக்��ங்�ளில் வாங்கும் உண்ணி 
கிருஷ்ணன் ந�ாலத்திற்கு 8ாறினார். அதற்குப்பின் அவரை� தற்நபாது உள்ள ஆலயத்தில்
அத்தம்பதி�ள் தங்�ள் இல்லத்தின் அருகில் சாரைல அரை8ப்பில் ஒரு சிறு ந�ாயிரைலக் 
�ட்டி ஶ்ரீஉண்ணிகிருஷ்ணரைன அங்கு  பி�திஷ்ரைட வெசய்தனர்.  இன்றும் அக்ந�ாலத்தில் 
நசரைவ சாதித்து பக்தர்�ளுக்கு அருளுகின்றார். 
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இவ்வாலயத்தில் ப�வதியும் அருள் பாலிக்கின்றார்.  அம்8ன் இவ்வாலயத்திற்கு வந்த 
வ�லாறும் சுரைவயானது அதுவும் என்ன என்று �ாணலாம் அன்பர்�நள. �ண்ணனின் 
வளர்ப்பு வெபற்நறார்�ள் வெ�ாடுங்�ல்லூர் ப�வதியின் பக்தர்�ள், ப�ந8க்�ாவு 
ப�வதிரையப் நபாலநவ இவர்�ளின் வயதான �ாலத்தில் ப�வதி  இவர்�ளுக்�ா� 
இங்ந� எழுந்தருளினாள். 

இவ்வாறு ஶ்ரீகிருஷ்ணரும் அவருரைடய தங்ரை�யான துர்க்ரை�யும் நசர்ந்து அருள் 
பாலிப்பது திருக்ந�ாவிலூரை� நிரைனவுபடுத்துகின்றது. ஶ்ரீகிருஷ்ணர் நதவகியின் 
திருவயிற்றில் சிரைறச்சாரைலயில் பிறந்த ச8யம், யநசாரைதயின் �ர்ப்பத்தில்  
வெபரு8ாளின் 8ாரையயின் அம்ச8ா�  பிறந்தவள்  இவள். நள்ளி�வில் யமுரைனரையக் 
�டந்து ஆய்ப்பாடி வெசன்று ஶ்ரீகிருஷ்ணரை� அங்கு விட்டு விட்டு அங்கிருந்த வெபண் 
குழந்ரைதரைய சிரைறச்சாரைலக்கு வெ�ாண்டு வந்தார். �ம்சன் அக்குழந்ரைதரைய வெ�ால்ல 
எத்தனித்த நபாது அக்குழந்ரைத ப�வதியா� ஆவிர்பவித்து உன்ரைன வெ�ால்லப் 
பிறந்தவன் நவறு இடத்தில் பாது�ாப்ப� உள்ளான் என்று கூறி 8ரைறந்தாள் என்பது 
பா�வதம் கூறுகிறது. 

ப�வதியம்8ன் இவ்வாலயத்திற்கு வந்த வ�லாறு ப�ந8க்�ாவு ப�வதியின் வ�லாறு 
நபாலநவ உள்ளது. �ஞ்சனப்பள்ளி தம்பதியர் வெ�ாடுங்�ல்லூர் ப�வதியின் பக்தர்�ள் 
8ாதம் ஒரு முரைற வெ�ாடுங்�ல்லூர் தவறா8ல் நடந்நத வெசன்று (40 கி.மீ)   ப�வதிரைய 
தரிசித்து வந்து வெ�ாண்டிருந்தனர். அவர்�ளுக்கு வயதான நபாது இனி உன்ரைனக் 
தரிசிக்� வ�முடியாநத என்று அம்8னிடம் அழுது முரைறயிட, ஒரு தாய் தன் 
குழந்ரைதரைய இ�ட்சிப்பது நபால   அம்8னின் சானித்தியம் அவர்�ரைள வெதாடர்ந்து 
வந்து இவ்வாலயத்தின் ஒரு தூணில் குடி வெ�ாண்டது. கிருஷ்ணனுக்கு இடப்புறத்தில் 
ஒரு தனி ஶ்ரீந�ாவிலில் ப�வதிரைய பால பத்��ாளியா� பி�திஷ்ரைட வெசய்துள்ளனர். 
திருச்சூர் பூ�த்தின்நபாது வடக்குநாதர் ஆலயத்திற்கு எழுந்தருளுபவர் இப்ப�வதிநய. 
ந8லும் �ணபதி, தர்8 சாஸ்தாவிற்கும் தனி சன்னதி�ள் உள்ளன. 2011 ம் ஆண்டு 
அஷ்ட8ங்�ல பி�ச்சனத்தின்படி கிருஷ்ணரின் ஶ்ரீந�ாவில் புன�ரை8க்�ப்பட்டு 
வி8ானத்திற்கு வெபான் நவயப்பட்டது.

இவ்வாலயத்தில் பல பண்டிரை��ள் சிறப்பா� வெ�ாண்டாடப்படுகின்றது அரைவயாவன 
ஶ்ரீகிருஷ்ணவெQயந்தி. அன்று ஐந்து யாரைன�ள் 8ற்றும் இவ்வாலயத்தற்குரிய பஞ்சரி 
ந8ளத்துடன் உச்ச சீநவலி நரைடவெபறுகின்றது. நவ�ாத்திரி பத்து நாட்�ளும் சிறப்பு 
�ரைல நி�ழ்ச்சி�ள் நரைடவெபறுகின்றன. ச�ஸ்வதி மூன்று நாட்�ள் தனி சன்னதியில் 
அருள் பாலிக்� பாட பத்த�ங்�ரைள ரைவத்து வழிபடுகின்றனர். விQயதசமியன்று 
குழந்ரைத�ளுக்கு வித்தியாப்பிசாயம் வெசய்து ரைவக்�ப்படுகின்றது. விருச்சி�(�ார்த்திரை�)
8ாதப்பிறப்பன்று 8ண்டல பூரைQ துவங்கி நரைடவெபறுகின்றது  �லம் பாட்டு 
நரைடவெபறுகின்றது. அம்8னின் திருவுருவம் மூலிரை�ப் வெபாடி�ளால் தினமும் 
வரை�யப்படுகின்றது. வெவளிச்சப்பாடு அப்படத்ரைத சுற்றி சன்னதம் வந்து ஆடி 
பக்தர்�ளுக்கு ஆசி வழங்குகின்றார்.  
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நவளா உற்சவத்துடன், பஞ்சவாத்தியங்�ளுடன் இ�வு ஒன்பது 8ணியளவில் மூன்று 
யாரைன�ள் உடன் வ� ப�வதி வடக்கு நாதர் ஆலயத்திற்கு புறப்படுகின்றாள். 
வடக்குநாதர் ந�ாயிரைல அரைடயும் நபாது அது ஏழு யாரைன�ளா� 
உயர்த்தப்படுகின்றது, பஞ்ச வாத்தியம் பாண்டி ந8ள8ா� 8ாற்ற்ப்படுகின்றது. 
வடக்குநாதரை� தரிசித்தபின் அதி�ாரைல மூன்று 8ணியளவில் ப�வதி தன் ஆலயம் 
திரும்புகிறாள். ரைவகுண்ட ஏ�ாதசி பத்து நாள் சங்கீத உற்சவ8ா�வும், ஏ�ாதசியன்று 
சிறப்பு அலங்�ா�த்தில் பஞ்ச வாத்தியத்துடன் யாரைன�ள் ஆலயத்ரைத சுற்றி 
வருகின்றன.  பல வரை�யான  தீபங்�ள் ஏற்றப்படுகின்றன.  

ஆண்டு திருவிழா கும்ப (8ாசி) 8ாதத்தில் நரைடவெபறுகின்றது. 8ாசி பூசத்தன்று 
தங்�க்வெ�ாடி 8�த்தில் வெ�ாடிநயற்றம் நரைடவெபறுகின்றது. தினமும் யாரைனயில் 
ஶ்ரீகிருஷ்ணர் அருகில் உள்ள இல்லங்�ளில் எழுந்தருளுகின்றார். 

அவர்�ள்  தானியங்�ரைள அளக்�ப்பயன்படும்  வள்ளத்தில் (8ரைலயாளத்தில் – பரைற) 
வெநல் நி�ப்பி, வெதன்னம்பாரைளயால் அலங்�ரித்து ஶ்ரீகிருஷ்ணருக்கு 
அர்ப்பணிக்கின்றனர் இது பரைறவெயடுப்பு என்றரைழக்�ப்படுகின்றது. பூ�த்தன்று �ாரைல 
கிருஷ்ணர் எழுந்தருளும் நபாது சாரைலயின் இருபுறமும் இவ்வாறு பரைறவெயடுப்புடன் 
விளக்கு�ளும் ஏற்றி வழிபடுகின்றனர். இப்பரைறவெயடுப்ரைப ஆலயத்தில் வந்து 
வெசய்பவர்�ளும் உள்ளனர். 

8நஹாற்சவ திருநாட்�ளில் இரைறவன்  மி�வும் 8கிழ்ச்சியா� இருப்பார், 
நவண்டுபவர்�ளுக்கு நவண்டும் விதம் அருள் பாலிப்பவ�ா� இருப்பார் என்பது 
ஐதீ�ம். 
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இப்புனித நாட்�ளில் ந��ள ஆலயங்�ளில் இரைறவனின் அருட்�டாட்சத்ரைதப் வெபற 
வெசய்யப்படுகின்ற ஒரு �ாணிக்ரை�தான் நிரைறபணி ச8ர்பித்தல். வெவடி வழிபாடு, 
நீ�ாஞ்சனம் நபால் நிரைறபணியும் ந��ள ஆலயங்�ளுக்ந� உரிய ஒரு சிறப்பு 
வழிபாடாகும்.

நிரைறபணி ச8ர்ப்பணம் வெநல், அரிசி, 8லர், வெபாரி, புஷ்பம், நாணயம், அவல்,நதங்�ாய் 
8ஞ்சள் முதலிய வெபாருட்�ளால் தனித்தனியா�நவா அல்லது இரைவ அரைனத்ரைதயும் 
நசர்த்து கூட்டுப் பரைறயா�நவா வெசய்யலாம்.  உடன் வெவற்றிரைல பாக்கு, நதங்�ாய் 
பழம், வெவல்லம் ஆகியவற்ரைறயும் ச8ர்ப்பிக்கின்றனர்.  இனி உற்சவ திருநாட்�ளில்  
பக்தர்�ள் ச8ர்ப்பிக்�க்கூடிய பரைற�ள் 8ற்றும் அவற்றுக்�ான பலன்�ள் என்னவெவன்று 
�ாணலாம்.

நதங்�ாய்ப்பரைறயினால் �ாரியத்தரைட�ள் அ�ன்று வெவற்றி குவிந்திடும். 8லர்ப்பரைற 
ச8ர்ப்பிப்பதால் வியாதியிலிருந்து சு�ம் வெபறலாம். வெநல்பரைறயினால் குடும்பத்தில் 
ச�லவித சுப�ாரியங்�ளும் 8ங்�ள��8ாய் நி�ழும். அரிசிப் பரைறயினால் ச�ல 
ஐஸ்வரியங்�ளும் கிட்டும். 8ஞ்சள் பரைறயினால் தகுந்த வ�ன் அரை8ந்து விரை�வில் 
திரு8ணம் நடக்கும். அவல் பரைற ச8ர்ப்பணம் வெசய்ய ஏழ்ரை8 விலகும் சுபிட்ச வாழ்வு 
கிட்டும், நாணயப்பரைறயினால் வெபாருளாதா� அபிவிருத்தி ஏற்படும், 
8லர்ப்பரைறயினால் நீடித்த 8ாங்�ல்ய பாக்கியம் அரை8யும் என்பது ஐதீ�ம். 

உற்சவத்தின் நிரைறவா� பள்ளிநவட்ரைடயும், ஆறாட்டும் நரைடவெபறுகின்றது. 
பி�திஷ்டா தினமும், 8ற்றும் தனுர்(8ார்�ழி 8ாதத்தின் முதல் புதன் கிழரை8  குநசலர் 
தின8ா�வும் சிறப்பா� வெ�ாண்டாடப்படுகிறது. 

ஆடி 8ாத அ8ாவாரைசக்கு அடுத்த ஞாயிறன்று இளம்நிரைற உற்சவம் சிறப்பா� 
நரைடவெபறுகின்றது. அறுவரைட வெசய்த  புது வெநல்லுக்கு லட்சுமி பூரைச வெசய்து 
பக்தர்�ளுக்கு வழங்குகின்றனர். அரைத வாங்கிச் வெசன்று இல்லத்தில் ரைவக்� லட்சுமி 
�டாட்சம் கிட்டும் என்பது ஐதீ�ம்.  ஒரு தங்�க்வெ�ாடி 8�மும் தினமும் மூன்று நவரைள 
யாரைனயில் சீநவலிக்�ா� வெபரு8ாள் எழுந்தருளுவதும் இவ்வாலயத்தின் 
சிறப்பு�ளாகும். 

இனி அடிநயாங்�ள் தரிசித்த 8ற்ற ஆலயங்�ளின் சிறப்பு�ரைளப் பற்றி �ாணலாம் 
அன்பர்�நள அவற்றுள் முதலாவது குருவாயூர் ஆலயம், வாருங்�ள் ந��ளத்தின் சிறப்பு 
மிகுந்த பல அதிசயங்�ள் நி�ழ்த்தும் உண்ணிக் கிருஷ்ணரை� முதலில் தரிசிக்�லாம்.

�ாலடி வெசன்று ஆதிசங்��ர் பிறந்த இடத்தில் சிருங்ந�ரி 8டத்தால் அரை8க்�ப்பட்டுள்ள
ஆலயத்ரைதயும் அவர் வழிபட்ட ஶ்ரீகிருஷ்ணரை�யும் தரிசித்நதாம் அவ்வாலயங்�ரைளப் 
பற்றியும் அடுத்துக் �ாணலாம் அன்பர்�நள.
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அத்தியாயம் - 8

8.  குருவாயூ�ப்பன் ஆலயம்  

இத்திருத்தலத்தின் சிறப்ரைப அரைனவரும் நன்றா� அறிவர் என்பதால் இங்கு விரிவா� 
கூறவில்ரைல. நாள் ஒன்றுக்கு இங்கு வருரை� தரும் பக்தர்�ளின் எண்ணிக்ரை� 
அடிப்பரைடயில் இது இந்தியாவின் நான்�ாவது வெபரிய ந�ாயில் ஆகும். 
குருவாயூ�ப்பன் ஆலய வ�லாறு மி�வும் பரைழரை8 வாய்ந்தது. நா�த பு�ாணத்தில் 
இக்ந�ாவிலின் வ�லாறும், த�வல்�ளும் இடம் வெபற்றிருக்கின்றன. நதவ சிற்பியான 
விஸ்வ�ர்8ாவால் குருவாயூர் ந�ாவில் நிர்8ாணிக்�ப்பட்டதா� வ�லாறு 
கூறுகின்றது.பூநலா� ரைவகுண்டம் என்றரைழக்�ப்படுகின்றது.

துவா�ரை�யில் ஶ்ரீகிருஷ்ணந� வழிபட்ட இவ்விக்கி��த்ரைத,  தனது  அவதா� �ாலம் 
முடிந்து ரைவகுண்டம் திரும்பும் நபாது உத்தவரிடம் வெ�ாடுத்து ஒரு புனித8ான 
இடத்தில் பி�திஷ்ரைட வெசய்யக் கூறினார்.  துவா�ரை�ரைய �டல் வெ�ாண்டபின் குருவும் 
வாயுவும் இரைணந்து ப�சு�ா8ரின் வழி�ாட்டுதலின் படி இங்கு பி�திஷ்ரைட வெசய்தனர். 
எனநவ இத்தலம் குருவாயூர் என்றரைழக்�ப்படுகின்றது. அப்நபாது ருத்� தீர்த்தத்தின் 
இக்�ரை�யில் இருந்த  சிவவெபரு8ானும் பார்வதியும் வெபரு8ாளுக்கு இத்தலத்ரைத 
வெ�ாடுத்துவிட்டு 8று �ரை�யில் உள்ள 8ம்மியூருக்கு வெசன்று விட்டன�ாம்.  ஆ�நவ 
குருவாயூர் யாத்திரை� வருபவர்�ள் 8ம்மியூர் வெசன்று சிவரைன தரிசித்தாநல யாத்திரை� 
முழுரை8யரைடயும் என்பது நம்பிக்ரை�. தற்நபாது ப�வதி சன்னதிரைய சுற்றி வரும் 
நபாநத 8ம்மியூர் உள்ள வடப்பக்�ம் திரும்பி நின்று வழிபாடு வெசய்கின்றனர் பக்தர்�ள்.
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வெபரு8ாள் கிழக்கு நநாக்கிய திருமு� 8ண்டலத்துடன் சதுர்புQ�ா� நின்ற ந�ாலத்தில் 
பால ரூபத்தில் நசரைவ சாதிக்கின்றார், ந8லி�ண்டு திருக்��ங்�ளில் சங்கு 8ற்றும் 
சக்��மும், கீழி�ண்டு திருக்��ங்�ளில் �ரைதயும், தா8ரை�யும் வெ�ாண்டு துளசி, 
முத்து8ாரைல�ள் �ழுத்தில் தவழ, கிரீடம், 8��குண்டலம், ந�யூ�ம், �ங்�ணம், 
உத�பந்தனம் அணிந்து, வலப்பக்� 8ார்பில் ஶ்ரீவத்ஸம் என்னும் 8ருவும், ரைவQயந்தி 
8ாரைலயும், வெ�ௌஸ்துப 8ணியும் இலங்� எழிலா� நசரைவ சாதிக்கின்றார் 
குருவாயூ�ப்பன்.  மி�வும் புனித8ானது எனக்�ருதப்படும் பாதாள அஞ்சனம் எனும் 
�ல்லில் மூலவர் விக்கி��ம் வடிக்�ப்பட்டுள்ளது. 8ரைலநாட்டு திவ்யநதசங்�ளில் 
சதுர்புQத்துடன் நின்ற ந�ாலத்தில் பல வெபரு8ாள்�ரைள நசவிக்கும் நபாது 
குருவாயூ�ப்பரைன நசவித்தது நபாலநவ இருக்கும்.

குருவாயூ�ப்பனுக்கு சார்த்தும் அம்8யிற்பீலி கிரீடமும், 8லர் அலங்�ா�ம் 8ற்றும் 
8யிற்பீலி விசிறி அலங்�ா�மும் எப்நபாதும் நம் �ண்ணில் நிற்கின்றன. 
குருவாயூ�ப்பரைன நசவிக்கும் நபாது 

குருவாயூருக்கு வாருங்�ள் ஒரு குழந்ரைத சிரிப்பரைதப் பாருங்�ள் 

ஒரு வாய் நசாறு ஊட்டும் தாய் முன் உட்�ார்ந்திருப்பரைதப் பாருங்�ள்

என்ற பாடல் வரி�ள் நம் �ாதில் ரீங்�ா�மிடுகின்றதல்லவா? �லியு�த்தின் �ண்�ண்ட 
வெதய்வம் குருவாயூ�ப்பனிடம் நாமும் ச�ண8ரைடநவாம்.

கிழக்கு வாசல், ந8ற்கு வாசல் என்று இ�ண்டு பி�தான வழி�ள் இருந்தாலும், கிழக்கு 
நநாக்கிய வாசல் வெபரு8ளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.   வெவளி ந�ாபு�த்திற்கு முன்னர்
வெநடிதுயர்ந்த பித்தரைள விளக்குக் �ம்பம். ந��ள பாணி ந�ாபு�த்தின் சுவர்�ளில் 
�ண்ணனின் லீரைல�ள் எழில் ஓவிய8ா� தீட்டப்பட்டுள்ளன. 

ந�ாபு�த்திற்குள் நுரைழந்து  ஆலயத்தின் உள்நள வெசன்றதும், தங்�த் த�டு�ள் 
நவயப்பட்ட 33.5 மீட்டர் உய�முள்ள வெ�ாடிக்�ம்பத்தின் இருபுறமும் உய�8ான  
தீபஸ்தம்பங்�ள்  �ண்�ரைளக் �வர்கின்றது. இதன் வட்ட அடுக்கு�ளில் விளக்கு�ள் 
ஏற்றப்படும் நபாது �ாணக் �ண் வெ�ாள்ளா �ாட்சியாகும். வெ�ாடி8�த்திற்கு அருந� 
துலாபா�ம் உள்ளது குருவாயூ�ப்பனுக்கு துலாபா�ம் வெசலுத்துபவர்�ள் அநந�ம். 
அருந� ஒரு வெபரிய உருளியில் வன்னிக் �ாய்�ள் அதுவும் இவ்வாலயத்தின் ஒரு 
பி�ார்த்தரைனப் வெபாருள். குழந்ரைத�ளுக்�ா� நவண்டிக்வெ�ாண்டு இக்�ாய்�ரைள 
வெ�ாடி8�த்தில் ச8ர்ப்பிக்கின்றனர்.

வெவளிப்பி��ா�த்ரைத வலம் வந்து உண்ணி கிருஷ்ணரை� வணங்� உள்நள வெசல்லும் 
நபாது வாயிலின் ந8நல ஒரு யானரைனயின் உருவப்படத்ரைதயும் தந்தங்�ரைளயும் 
�ாணலாம், ஐந்தறிவுள்ள மிரு�8ா� இருந்தும் கூட ஶ்ரீகிருஷ்ணரை� தான் இருந்தவரை� 
தாங்கிய, ஏ�ாதசி வி�தம் அனுஷ்டித்த ந�சவன் என்ற யாரைனயின் தந்தங்�ள் 8ற்றும் 
படம் அரைவ.  

 78 



நாலம்பல  யாத்திரை�

ஶ்ரீந�ாவிலுக்கு எதிந� நான்கு தூண்�ளுடன் கூடிய ந8ஸ்�ா� 8ண்டபம்.  சிறிய சது� 
வடிவ ஶ்ரீந�ாவிலின் ஈ�டுக்கு சாய்ந்த கூரை��ளில் தங்� ஓடு�ள் மின்னுகின்றன. 
சுவர்�ளில் அருரை8யான �ண்ணனின் பால லீரைல�ரைள விளக்கும்  இயற்ரை� 
ஓவியங்�ள் இன்றும் புதிதா� �ாட்சி தருகின்றன. உள் சுற்றில் �ன்னி மூரைலயில் 
�ணபதி சன்னதி அரை8ந்துள்ளது. சுவற்றில் கிருஷ்ண லீரைல�ரைள விளக்கும் பல 
சிற்பங்�ரைள �ாணலாம். இச்சுற்றில் அருரை8யான அனந்த பத்8நாபச்வாமி ந��ள 
பாணி ஓவியத்ரைத இ�சிக்�லாம். 

�ருவரைறரையச் சுற்றி வெவளிச்சுவர்�ளில் 8�ச் சட்டங்�ளில் சு8ார் 3,000 பித்தரைள அ�ல் 
விளக்கு�ள் வெபாருத்தப்பட்டுள்ளன.  8ாரைல நந�த்தில் இவற்றில் தீபம் ஏற்றப்பட்டு  
இரைவ அரைனத்தும் ஒந� நந�த்தில் சுடர் விட்டுப் பி��ாசிக்கும் நபாது 8னத்தில் 
ப�வசம் ஏற்படுகிறது. சுற்றம்பலம் யாரைன�ள் சீநவலியின் நபாது வலம் வரும் 
வித8ா� உய�8ா� அரை8ந்துள்ளது. அதன் பி�ம்8ாண்ட தூண்�ளில் தசாவதா� 
சிற்பங்�ள் அலங்�ரிக்கின்றன. வட கிழக்கு மூரைலயில் நதவி சன்னதியும், வெதற்கு 
பி��ா�த்தில் சாஸ்தா சன்னதியும் அரை8ந்துள்ளது. 

த8ரு�ந்தது எவ்வுருவம் அவ்வுருவந் தாநன 

த8ரு�ந்தது எப்நபர்8ற் றப்நபர் – த8ரு�ந்தது

எவ்வண்ணம் சிந்தித்து  இரை8யா திருப்பந� 

அவ்வண்ணம் ஆழியா னாம் (மு.தி 44) 

என்று வெபாய்ரை�யாழ்வார் பாடியபடி அவ�வர்�ளுக்கு தகுந்தபடி நசரைவ சாதிக்கின்றார்
குருவாயூ�ப்பன். ஞானி�ளான ந8ல்பத்தூர் நா�ாயண பட்டத்ரி, பக்த சிந�ான்8ணி 
வாசுநதவன் நம்பூதிரி நபான்நறார் குருவாயூ�ப்பரைன 8ஹாவிஷ்ணுவா� 
வழிபட்டனர். பூந்தானம், வில்வ8ங்�ளம் சுவாமி�ள், 8ானநதவன், குரூர் அம்ரை8யார் 
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ஆகிநயார் பாலகிருஷ்ணனா� வழிபட்டனர். ஆயினும் குருவாயூ�ப்பரைன ஒரு 
குழந்ரைதயா� பாவித்து, இங்கு வழிபடும் பக்தர்�நள அதி�ம்!. உண்ணி �ண்ணன், 
உண்ணி கிருஷ்ணன், பால கிருஷ்ணன், ஶ்ரீ கிருஷ்ணன், குருவாயூ�ப்பன் என்வெறல்லாம் 
�லியு�த்தின் �ண்�ண்ட வெதய்வத்ரைத பலவாறு அரைழத்து 8கிழ்கின்றனர் பக்தர்�ள்.

தரிசனம் �ாண இங்கு கூடும் பக்தர்�ளின் கூட்டம் வெசால்லி 8ாளாது. குழந்ரைத 
கிருஷ்ணரைன எந்த நவரைளயில் தரிசித்தாலும், அதி�ாரைலயில் தரிசிப்பது கூடுதல் 
ஆனந்தம்!  இ�வு மூன்றாம் யா8ம் முடிந்ததும் மூன்று 8ணிக்கு நாதஸ்வ� இன்னிரைச 
ஒலிக்�, சங்கு முழங்� குருவாயூ�ப்பரைனத் திருப்பள்ளி எழச்வெசய்வர். அப்நபாது 
ப�வான் �ாட்சி வெ�ாடுப்பதற்கு ‘நிர்8ால்ய தரிசனம்’ என்று வெபயர். நிர்8ால்ய 
தரிசனத்தின் நபாது குருவாயூ�ப்பனுக்கு முதல் நாள் அணிவித்திருந்த சந்தனக்�ாப்பு, 
ஆரைட, ஆப�ணங்�ள், 8ாரைல�ள் இரைவ அரைனத்ரைதயும் ஒவ்வெவான்றா�க் �ரைளவர்.

விஸ்வரூப தரிசனம் முடிந்ததும் ரைதலாபிநஷ�ம் நரைடவெபறும். ரைதலாபிநஷ�த்துக்குப் 
பின் அத்வெதய்வத் திருந8னிரைய வாரை�த் தூளால் நதய்ப்பர். இதற்கு ‘வாரை�சார்த்து’ 
என்று வெபயர். அடுத்து சங்�ாபிநஷ�ம் நரைடவெபறும். 

அப்நபாது புருஷஸூக்தம் நசவிக்�ப்படுகின்றது. இதன் இறுதியில் தங்�க் �லசத்தில் 
உள்ள தூய நீ�ால் திரு8ஞ்சனம் நரைட வெபறுகின்றது. இந்த அபிநஷ�ம் முடிந்த பின் 
வெநல்வெபாரி, �தளிப்பழம், சர்க்�ரை� முதலியவற்ரைற ரைநநவத்தியம் வெசய்கின்றனர்
.அப்நபாது உண்ணிக்  கிருஷ்ணனா�த் நதாற்றம் அளிப்பார் குருவாயூ�ப்பன்.

இதன் பின் ஆ�ம்ப8ாகும் �ாரைல நந� உஷத்பூரைQ நரைடவெபறுகின்றது. இப்பூரைQயின் 
நபாது வெநய்ப்பாயசமும்,  அன்னமும் பி�தான ரைநநவத்தியம். இது முடிந்து 
நரைடதிறக்கும் நபாது ப�வான் திருமுடியில் 8யிற்பீலி, வெநற்றியில் தில�ம், இரைடயில் 
வெபான் அரை�ஞாண், திருக்��ங்�ளில் ஓடக்குழல், 8ஞ்சள்பட்டு ஆகிய ஆப�ண 
அலங்�ா�ங்�ளுடன் அற்புத8ா� தரிசனம் தருவார். அழ�ான சிருங்�ா�த்தில் எழிலா� 
தரிசனம் தருகிறார் குருவாயூ�ப்பன்.

குருவாயூ�ப்பனுக்கு சாயங்�ாலம் (சந்தியா�ாலம்) 8ட்டும் தீபா�ாதரைன வெசய்கிறார்�ள். 
ஏழடுக்கு விளக்கு, ஐந்து திரி, நா�ப்பட விளக்கு, ஒற்ரைறத் திரிவிளக்கு என்று பல 
தீபங்�ள் ஏற்றி ஆ�ாதரைன வெசய்து, �ரைடசியில் �ற்பூ� ஆ�த்தி நடக்கும். சுற்றம்பல 
அரைனத்து விளக்கு�ளும் 8ங்�ல8ா� எரிய வெபரு8ாளின் ஆ�த்தி நசவிப்பநத ஒரு 
ஆனந்தம். 8ங்�ள ஆ�த்தியின் நபாது முப்பத்து முக்ந�ாடி நதவர்�ளும் இங்கு வந்து 
குருவாயூ�ப்பரைன வணங்குவதா� ஐதீ�ம். 

இதற்கு அன்னமும், சர்க்�ரை�, பாயசமும் ஆகியரைவ  ரைநநவத்தியம். 
ஶ்ரீகுருவாயூ�ப்பனுக்குப் பிடித்த ரைநநவத்தியம், பால்பாயசம், வெநய்பாயசம், சர்க்�ரை� 
பாயசம், அப்பம், திரி8து�ம், 8ற்றும் பழவரை��ள். 
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தினமும் ஐந்து பூரைச�ளும் மூன்று சீநவலி�ளும் நரைடவெபறுகின்றது. இ�வு 
நரைடவெபறும் அத்தாழ  சீநவலி மி�வும் சிறப்பா� மூன்று யாரைன�ளுடன் 
நரைடவெபறுகின்றது நாதஸ்வ� இரைசயுடன் மூன்று முரைற சுற்றி வருகிறார் உற்சவ 
மூர்த்தி. அஷ்ட �ந்த புரை�யிட்டு நரைடரைய அரைடப்பரைத பார்க்� வெ�ாடுத்து 
ரைவத்திருக்� நவண்டும்.

ஆலயத்தின் 8திற்சுவரை� ஒட்டிநய நா�ாயண தீர்த்தம் அரை8ந்துள்ளது.  துலாபா� 
நநர்ச்ரைசக் �டன் இக்ந�ாவிலில் மி�வும் பி�சித்தம். பக்தர்�ள் தங்�ள் 
நவண்டுதலுக்ந�ற்ப தங்�ம், வெவள்ளி, சர்க்�ரை�, �ரும்பு, வெவண்வெணய், பன்னீர், 
நதங்�ாய், வாரைழப்பழம் நபான்றவற்ரைற எரைடக்கு எரைட வெசலுத்துகிறார்�ள்.

அது நபால் குழந்ரைத�ளுக்கு அன்னப்பி�சனம் என்னும் முதல் அன்னம் ஊட்டும் 
நி�ழ்ச்சி இங்ந� சிறப்பு. குழந்ரைத�ளுக்கு முதன் முதலா� இங்ந� அன்னம் ஊட்டினால்
வாழ்நாள் முழுதும் அக்குழந்ரைதக்கு ருசியான உணவு கிரைடக்கும் என்றும், உணவுக்குப்
பஞ்சம் வ�ாது என்பதும், நநாய் வெநாடி�ள் எதுவும் வ�ாது என்பதும் நம்பிக்ரை�. 

எனநவ, தினமும் நூற்றுக்�ணக்�ான குழந்ரைத�ளுக்கு இங்ந� அன்னம் ஊட்டுதல் 
நி�ழ்ச்சி நரைடவெபறுகிறது.

குருவாயூர் என்றவுடன் நா�ாயணீயத்ரைத பற்றிக் கூறா8ல் இருக்� முடியாது. தனது குரு 
வாத நநாயால் துன்பப்படுகிறார் என்று அரைதத்தான் வாங்கிக் வெ�ாண்ட  நா�ாயண 
பட்டத்திரி, குருவாயூ�ப்பன் சந்நிதிக்கு முன் அ8ர்ந்து நின்று தினம் நா�ாயணீயத்தின் 
பத்து ஸ்நலா�ங்�ள் வீதம் நூறு நாட்�ள் பாடினார். ஆயி�ம் ஸ்நலா�ங்�ள் பாடியதும் 
வாத நநாய் நீங்கிவிட்டது. 
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நா�ாயணீயத்தின் முதல் ஸ்நலா�த்திநலநய பட்டத்திரி ”குருபவன புந� ஹந்தபாக்யம் 
Qனானாம்” அதாவது ஏ! குருவாயூ�ப்பா உன்ரைன அனுதினமும் அதி�ாரைல நிர்8ால்ய 
தரிசனம் துவங்கி இ�வு நரைட அரைடக்கும் வரை� பல் நவறு அலங்�ா�த்தில்  உன்ரைன 
தரிசனம் வெசய்யும் பக்தர்�ள் பாக்கியம் வெபற்றவர்�ள் என்று பட்டத்திரி பாடுகின்றார். 

குருவாயூர் கிருஷ்ணரைன முன்னிரைலப்படுத்தி பா�வதத்தின் சா�த்ரைத சம்ஸ்கிருதத்தில் 
பக்தி வெசாட்டச் வெசாட்ட நா�ாயண பட்டத்ரி பாடினார். பட்டத்ரி ஶ்ரீநா�ாயணீயம் 
வெசால்லச் வெசால்ல... அந்த குருவாயூ�ப்பன் ‘ஆ8ாம் ஆ8ாம்’ என்று தரைல அரைசத்து 
அவற்ரைற ஏற்று ஆனந்த8ா�க் ந�ட்டு �சித்ததா�த் தன் உபன்யாசத்தில் கூறுவார் 
நசங்�ாலிபு�ம் அனந்த�ா8 தீட்சிதர். 

�ர்நாட� இரைச வித்துவான் வெசம்ரைப ரைவத்தியநாத பா�வதர், நசங்�ாலிபு�ம் 
ஶ்ரீஅனந்த�ா8 தீட்சிதர் ஆகிநயார் குருவாயூ�ப்பனின் அருள் வெபற்ற ப�8 பக்தர்�ள் 
ஆவார்�ள்.

�ல்யாண ரூபாய �வெலௌ Qனானாம்

�ல்யாண தாத்ந� �ருணா ஸுதாப்நத

�ம்ப்வாதி திவ்யாயுத ஸத்��ாய

வாதாலயாதீஸ நந8ா ந8ஸ்நத

வெபாருள்: நன்ரை8ரைய அருளும் 8ங்�ள(�ல்யாண) ரூபத்தில், திருக்��ங்�ளில் சங்கு 
நபான்ற திவ்யாயுதங்�ரைள ஏந்தியவரும், �லியு�த்தில் பக்தர்�ளுக்கு வற்றாத 
நல்வளங்�ரைள வழங்குபவரும், �ருணா அமிர்தத்தின் சா��8ானவரும் (சமுத்தி�ம்) 
ஆன குருவாயூ�ப்பா, உன்ரைன நா�ாயணா என்ற திவ்யநா8த்தால் நபாற்றி 
வணங்குகிநறன்  என்று பாடி வணங்குகின்றனர் பக்தர்�ள்.

குருவாயூர் ந�ாயில் பா�ம்பரிய8ான ந��ள வரை� ந�ாயில் �ட்டிடக்�ரைல அரை8ப்பில் 
நுரைழவு வாயிலிலிருந்து மூலவரை� தரிசிக்கும் வரை�யில் அரை8ந்துள்ளது.  ந��ளாவின் 
8ரைலயாளப் புத்தாண்டு விஷு நன்னாளில் சூரியனின் �திர்�ள் குருவாயூ�ப்பனின் 
�ால்�ரைள அலங்�ரிக்கும். 

நாலம்பலத்தின்  நுரைழவாயிலில், யாரைனயா� இருந்தாலும் ஏ�ாதசி வி�தம் 
அனுஷ்டித்த, �Q�ாQன் என்ற பட்டம் வெபற்ற ந�சவன் என்ற யாரைனயின் தந்தங்�ளும், 
படமும் இருப்பரைத �ண்டு பி�மிக்கிநறாம். 

இந்த ந�ாயிலின் ஶ்ரீந�ாவிலானது  கி.பி 1638 இல் �ட்டப்பட்டது. அதன் பிறகு இந்த 
துரைணக் �ண்டத்தின் பு�ழ்வெபற்ற புனிதத்தல8ா� 8ாறியது. கிபி 17) 16 இல் 
டச்சுக்�ா�ர்�ள் ந�ாயிரைலக் வெ�ாள்ரைளயடித்து தீ ரைவத்தனர். அதன் பிறகு மீண்டும் 
தற்நபாதுள்ள ந�ாயில் அரை8க்�ப்பட்டது.
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குருவாயூ�ப்பனின் ஶ்ரீந�ாவில் சது� வடிவில் பி�மிட் வி8ானத்துடன் எழிலா� 
அரை8ந்துள்ளது. வி8ானம் தங்� �வசத்தில் மின்னுகின்றது. ஶ்ரீந�ாவிலின் சுவற்றில் 
பா�வத �ரைத�ரைள விளக்கும் அருரை8யான ந��ள பாணி ஓவியங்�ள் 
அலங்�ரிக்கின்றன.  எங்�ரைள அரைழத்துச் வெசன்றவர்�ளுக்கு வெதரிந்த ஒரு நபாத்தி 
அச்ச8யம் சன்னதியில் இருந்ததால் சற்று நந�ம் வெபாறுரை8யா� நின்று 
குருவாயூ�ப்பரைன  தரிசிக்கும் பாக்கியம் கிட்டியது. 

வடக்கு பி��ா�த்தில் �ணபதி, அனந்த பத்8நாபன் சன்னதி�ள்  அரை8ந்துள்ளன. உன்னி 
கிருஷ்ணனுக்கு பால் பாயசம் மி�வும் பிடித்த8ான ரைநநவத்யம். ஏ�ாதசி தினங்�ள், 
கிருஷ்ண வெQயந்தி மி�வும் சிறப்பா� வெ�ாண்டாடப்படுகிறது. �ார்த்திரை� 8ாதம் 
ஏ�ாதசிரைய ஒட்டி வெபருவிழா நரைடவெபறுகின்றது.  குருவாயூ�ப்பரைன தரிசித்த பின்னர் 
வாருங்�ள் வெ�ாடுங்�ல்லூர் ப�வதி அம்8ரைன தரிசிக்�லாம்.
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அத்தியாயம் - 9

9.  வெ�ாடுங்�ல்லூர்     ப�வதி    ஆலயம்  

சக்தி வழிபாடு என்பது ஆதி�ாலம் வெதாட்நட இருந்து வந்துள்ளது. அம்8ன், அம்பாள் 
என்று ரைசவர்�ளும், தாயார், நாச்சியார், பி�ாட்டி என்று ரைவணவர்�ளும் வழிபடும் 
அன்ரைனரைய ந��ளத்தில் ப�வதி என்று வழிபடுகின்றனர். 

ந��ளத்தில் அரை8ந்துள்ள சிறப்புப் வெபற்ற ப�வதி ஆலயங்�ளுள் ஒன்று 
இக்வெ�ாடுங்�ல்லூர் ப�வதி ஆலயம். ஆதி �ாலத்தில் இத்துரைறமு� ந��ம் 
வெ�ாடுங்ந�ாளூர் என்ற வெபயரில் நச� 8ன்னர்�ளின் தரைலந��8ா� தி�ழ்ந்திருக்கின்றது.
யவனர்�ளுடன் �டல் வணி�மும் நடந்திருக்கின்றது. இந்ந��த்தில் அரை8ந்துள்ளது 
குரும்ப ப�வதி �ாவு  என்றரைழக்�ப்படும் வெ�ாடுங்�ல்லூர் ப�வதி அம்8ன் ஆலயம். 
�ாவு என்றால் நசாரைல. ஆனால் தற்நபாது ந�ாவிரைல சுற்றியுள்ள வெபரிய ரை8தானத்தில்
சில வெபரிய 8�ங்�ள் 8ட்டுந8 மிஞ்சியுள்ளன. அம்பாள் பத்��ாளி அல்லது 8ஹா 
�ாளியா� வணங்�ப்படுகிறாள். ந��ளத்தின் 64 �ாளி ஆலயங்�ளுள் ஒன்று .
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ஆதி �ாலத்தில் ப�சு�ா8ர் �டலிலிருந்து இந்த ப�சு�ா8 நக்ஷத்தி�த்ரைத உருவாக்கியபின் 
தாரு�ன் என்ற அசு�ரைன வதம் வெசய்ய சிவவெபரு8ாரைன நவண்டினார். அவ�து 
சக்தியான பார்வதிநதவி பத்��ாளியா� ஆவிர்பவித்து தாரு�ரைன வதம் வெசய்தார். பின் 
ப�சு�ா8ர் அத்நதவிரைய இங்கு பி�திஷ்ரைட வெசய்தார் என்பது ஒரு  ஐதீ�ம். 

8துரை�யில் பாண்டியன் அ�ண்8ரைணயில் நத�ா 8ன்னா!  என்று வழக்குரை�த்து தன் 
�ணவன் ந�ாவலன் சிலம்ரைபத் திருடிய குற்றவாளி அல்ல என்று நிரூபித்து 8துரை�ரைய 
தீக்கிரை�யாக்கிய �ண்ணகிக்�ா� நச�ன் வெசங்குட்டுவன் அரை8த்த ஆலயந8 
இவ்வாலயம் என்பாரும் உண்டு.  இவ்வாறு �ண்ணகி நிரைறவா� வந்த8ர்ந்த தலம்.  
அநத உக்கி�த்துடன் அம்8ன் அ8ர்ந்திருக்கின்றாள் என்பர்.

அம்ரை8 இங்ந� அஷ்டபுQ பத்��ாளியா� அசு�னின் சி�ம், வாள், சிலம்பு, திரிசூலம், 
பாசம், நா�ம், 8ணி, அக்ஷய பாத்தி�ம் தாங்கி அ8ர்ந்த ந�ாலத்தில் தரிசனம் 
தருகின்றாள். அம்8ன் 7)  அடி உய�த்தில்  பலா 8�த்தில்  ஆன மூர்த்தம் என்பதால் தங்� 
�வசம் அணிவித்துள்ளனர். அம்ரை8 வடக்கு நநாக்கிய திருமு�த்துடன் அருள் 
பாலிக்கின்றாள். ந8லும் தங்� நரை��ளால் அம்8னுக்கு அற்புத8ா� அலங்�ா�ம் 
வெசய்துள்ளனர். அம்8னின் �ாலடியில் சிவலிங்� ரூபம் உள்ளது. அம்8னுக்கு 
இடப்புறம் பி�ாம்ஹி, 8ாநஹஸ்வரி, ரைவஷ்ணவி, வா�ாஹி, வெ�ௌ8ாரி, இந்தி�ாணி, 
சாமுண்டா ஆகிய சப்த 8ாதர்�ள் பி�திஷ்ரைட வெசய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆ�நவ ஆலயம் 
நீளவாக்கில் அரை8ந்துள்ளது.. இவ்வரை�யா� பி�திஷ்ரைட வெசய்வது ருருQுத்வதானம் 
என்றரைழக்�ப்படுகின்றது. ஆதிசங்�� ப�வத்பாதாள் அம்8ன் முன் சக்��ம் பி�திஷ்ரைட 
வெசய்துள்ளதா� ஐதீ�ம். ந8லும் �ணபதி, சிவன்  8ற்றும் ரைப�வர் சந்நதி�ளும் உள்ளன

இவ்வாலயத்தில் சிவவெபரு8ானுக்கும் தனி சன்னதி உள்ளது தனி வாயில் மு�ப்பு 
8ண்டபம் ஆகியரைவயும் உள்ளன ஆனால் �தவம் அரைடக்�ப்பட்டுள்ளது.  
சிவவெபரு8ான் விஸ்வநாத�ா� எழுந்தருளி அருள் பாலிக்கின்றார். ஆதி �ாலத்தில் 
சிவாலய8ா� இருந்திருக்�லாம் பின் ப�வதி வந்து நசர்ந்தாள் என்பாரும் உண்டு. 

மி�ப்வெபரிய ரை8தானத்தின் ரை8யத்தில் ந�ாவில் அரை8ந்துள்ளது. 8ற்ற ஆலயங்�ள் 
நபாலல்லா8ல் ஒந� ஒரு உள் சுற்று 8ட்டுந8 உள்ளவாறு ந�ாவில் அரை8ந்துள்ளது. 
வெ�ாடி8�மும் கிரைடயாது. உள்நள நுரைழயும் நபாநத அம்ந8 ச�ணம் என்ற வாச�ம் 
நம்ரை8 வ�நவற்கின்றது. ஆலயத்தின் மு�ப்பில் ஒரு பி�ம்8ாண்ட8ான  கூர்8  தீபம் 
அரை8த்துள்ளனர். இத்தலத்தில் 8ரைலயாள மீன 8ாதம் (பங்குனி 8ாதம்) நரைடவெபறும் 
திருவிழா சிறப்பு வாய்ந்தது. விழாவின் நிரைற மூன்று நாட்�ள் �ாவு தீண்டல்  என்று 
வித்தியாச8ா� வெ�ாண்டாடப்படுகின்றது. 

அக்�ாலத்தில் கீழ் சாதியினர் ந�ாவிலுக்குள் வெசன்று வழிபட முடியாத நிரைலரைய 
8ாற்றி முதன்முதலில் அவர்�ளும் ஆலயத்தினுள் வெசன்று வழிபட அனு8தித்தரைத 
வெ�ாண்டாடும் வரை�யில் இந்த �ாவு தீண்டுதல் என்னும் நி�ழ்ச்சி நரைடவெபறுகின்றது 
என்பாரும் உண்டு.
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சிவன் சன்னதி �தவு 

வெ�ாடுங்�ல்லூர் அ�சர் வந்து ஆல 8�த்தடியில் நின்று குரைடரைய உயர்த்தியவுடன் �ாவு 
தீண்டல் நி�ழ்ச்சி வெதாடங்குகின்றது. சிவப்பு ஆரைட, ரை�யில் வரைளந்த வாள், ரை�யில் 
சிலம்பு, இரைடயில் அரை� 8ணி  �ாலில் சலங்ரை� அணிந்த வெவளிச்சப்பாடு�ள்  
என்றரைழக்�ப்படும் குறி வெசால்பவர்�ள் 8ருளுடன் ந�ாவிரைல சுற்றி வருகின்றனர், 
அப்நபாது வெதரிப்பாட்டு என்றும் ப�ணிப்பாட்டு என்றரைழக்�ப்படும் பாடல்�ரைள 
பாடுகின்றனர், 8ஞ்சள் தூள், மிளகு, நசவல்�ள் ஆகியவற்ரைற ந�ாவிலுக்குள் 
வீசுகின்றனர். 

சிலர் வாளினால் தங்�ள் தரைலயில் வெவட்டிக்வெ�ாண்டு இ�த்தம் வெசாட்ட வெசாட்ட வலம்
வருகின்றனர். இவ்வாறு மூன்று முரைற ந�ாவிரைல சுற்றி வந்த பின் அ�சரை� விழுந்து 
வணங்கிவிட்டு திரும்பிச் வெசல்கின்றனர். ஆதி �ாலத்தில் பலி வெ�ாடுத்திருக்கின்றனர் 
தற்நபாது அதற்கு பதிலா� சிவப்பு ஆரைடரைய ச8ர்ப்பிக்கின்றனர். இதற்குப்பின் 
ஆலயம் சுத்தம் வெசய்வதற்�ா� ஒரு வா�ம் அரைடக்�ப்படுகின்றது. 

நக்ஷத்�பால�ர் என்று ரைப�வருக்கு தனி சன்னதி உள்ளது. வெவடி வழிபாடு 
இக்ந�ாவிலின் சிறந்த வழிபாடு ஆகும். 8தியம் உச்சப்பூரைQக்குப் பின் அரைனவருக்கும்
பாயசம் பி�சாத8ா� வழங்�ப்படுகின்றது. வெ�ாடுங்�ல்லூர் ப�வதிரைய திவ்ய8ா� 
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தரிசித்த பின் திருஅஞ்ரைசக்�ளம் (ஶ்ரீவஞ்சிக்குளம்) என்றரைழக்�ப்படும்  
திருக்ந�ாவிரைல தரிசித்நதாம்.   எம்பி�ான் நதாழர் சுந்த� மூர்த்தி நாயனாரும், அவரின் 
நதாழர் நச�8ான் வெபரு8ாளும் திருக்�யிலாயம் இங்கிருந்து வெசன்றார்�ள் என்ற 
சிறப்புரைடய தலம். வம்மின் வெதாண்டர்�நள திருஅஞ்ரைசக்�ளத்தப்பரை�யும் 
தரிசிக்�லாம்.
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அத்தியாயம் - 10

10.  திருஅஞ்ரைசக்�ளம்     8ஹாநதவர்     ஆலயம்  

ஶ்ரீந�ாவில் 

நதவா�ப்பாடல் வெபற்ற திருத்தலங்�ளில் ந��ளாவில் அரை8ந்திருக்கும் ஒந� 
சிவத்தலம் இந்த திருவஞ்சிக்குளம் 8ஹாநதவ சுவாமி ந�ாவில் ஆகும். சு8ார் 2500 
ஆண்டு�ளுக்கும் முந்ரைதய பழரை8யான ஆலயம். நச�8ான் வெபரு8ான் நிர்வா� ந��ம். 
�யிரைல நாதர் சுயம்புவா� எழுந்தருளி அருள் பாலிக்கும் தலம்.  
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வெவள்ரைள யாரைனயில் சுந்த�ரை�யும், வெவள்ரைளக் குதிரை�யில்  நச�8ான் 
வெபரு8ாரைளயும் திருக்�யிரைல 8ரைலக்கு அனுப்பி ரைவத்த புண்ணிய தலம், 
8ரைலநாட்டில் பள்ளியரைற பூரைQ நரைடவெபறும் ஒந� தலம், இந்திய வெதால்லியல் 
துரைறயின் தலம் என்ற பல சிறப்பு�ள் இத்தலத்திற்கு உள்ளது.

தரைலக்கு தரைல8ாரைல அணிந்தவெதன்நன சரைடந8ற்�ங்ரை�வெவள்ளம் தரித்த வெதன்நன

அரைலக்கும் புலித்நதால் வெ�ாண்டுஅரைசத்தவெதன்நன  அதன் ந8ற் �தநா�ங் �ச்சு 
ஆர்த்தவெதன்நன

8ரைலக்கு நி�ர் ஒப்பன வன்திரை��ள் வலித்வெதற்றி முழங்கி வலம்புரி வெ�ாண்டு

அரைலக்கும் �டல் அங்�ரை� ந8ல் 8ந�ாரைத அணியார்வெபாழில் அஞ்ரைசக்�ளத்தப்பந�.

 வெபாருள்: 8ரைலக்கு நி��ாகிய தன்ரை8யினால் தம்மில் ஒப்பனவாகிய  வலிய அரைல�ள்
வலம்புரி சங்கு�ரைளப் பற்றி ஈர்த்து வந்து எறிந்து முழங்கி ந8ாதுகின்ற  �டலினது 
அழகிய �ரை�யில் 8ந�ாரைத எனும் ந��த்தின் �ண் அரை8ந்துள்ள எழிற் 
நசாரைல�ரைளயுரைடய திருவஞ்ரைசக்�ளம் எனும் ஆலயத்தில் எழுந்தருளியுள்ள என் 
தந்ரைதநய சிவவெபரு8ாநன! நீர் தரைலக்கு அணி�லனா� தரைல8ாரைலரைய அணிந்தது 
ஏன்? விரிசரைடயின் ந8ல் �ங்ரை� ஆற்ரைற தாங்கியது ஏன்? வெ�ால்லும் தன்ரை8யுரைடய 
புலியினது நதாரைல அரை�யில் உடுத்தது ஏன்? அவ்வுரைடயின் ந8ல் சினத்ரைதயுரைடய 
பாம்ரைபக் �ச்சா� �ட்டியது ஏன்?  என்று வண்வெதாண்டர் சுந்த�மூர்த்தி சுவாமி�ள் 
பாடிய தலம். நதவா�ப்பாடல் வெபற்ற ஒந�  8ரைலநாட்டு  திருத்தலம். ப�சு�ா8ர் தன் 
தாரையக் வெ�ான்ற  பாவம் தீ� சிவரைன வழிபட்ட தலம். 

வெ�ாடுங்�ல்லூரிலிருந்து சு8ார் 2 கி.மீ தூ�த்தில் அரை8ந்துள்ளது இவ்வாலயம். 
ஆலயத்தின் ந8ற்கு வாயில் நதசிய வெநடுஞ்சாரைல-17) ல் அரை8ந்துள்ளது. எம்பி�ான் 
நதாழர் சுந்த�ரின் நதாழ�ான “�ழறிற்றறிவார் நாயனார்” என்றரைழக்�ப்படும் நச�8ான் 
வெபரு8ாள் நாயனார் வழிபட்ட தலம் இத்தலம். 

பல்லாண்டு�ளுக்கு முன்பு வரை� புஞ்ரைச நிலத்தில் இருந்த சுவாமி விக்கி��ம், ஒரு 
முரைற வயரைல உழும் நபாது கிரைடத்ததாம், அவ்விடத்திநலநய ஆலயம் 
அரை8க்�ப்பட்டது. புஞ்ரைசக்�ளம் என்பநத 8ருவி அஞ்சிக்�ள8ானது. நதவா�த்தில் 
அஞ்ரைசக்�ளம் என்று பாடப்பட்டுள்ளது. தற்நபாது திருவஞ்சிக்�ளம் 
என்றரைழக்�ப்படுகிறது.  

முதலில்  நச�8ான் வெபரு8ாள் நாயனார் வ�லாற்ரைறப் பற்றிக் �ாணலாம் அன்பர்�நள. 
8ரைல நாட்டில் வெபரியாற்றங்�ரை�யில் 8ற்றும் �டற்�ரியில்   நச�8ான் பறம்பு என்ற 
இடத்ரைத தரைலயிட8ா� நச� 8ன்னர்�ள் ஆண்டு வந்தனர். அப்நபாது   8ந�ாரைத 
என்றும் வெ�ாடுங்ந�ாளுர் என்றும் அரைழக்�ப்பட்ட இத்தலத்தில் நச�ர் 8�பில் 
நதான்றிய  வெபரு8ாக்ந�ாரைதயார் என்பார் சிவத்வெதாண்டு புரிந்துவந்தார். இவர் 
அஞ்ரைசக் �ளத்தப்பர் ந8ல் அளவற்ற பக்தி வெ�ாண்டிருந்தார்.
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மூன்றடுக்கு ந�ாபு� வாசல்

அப்நபாது அங்கு ஆட்சி வெசய்து வந்த “வெசங்ந�ாற் வெபாரைறயன்” என்னும் அ�சன் 
நாட்ரைடத் துறந்து தவம் வெசய்து சிவவெபரு8ானின் திருவடி�ரைள அரைடயும் வெபாருட்டு 
�ாட்ரைட அரைடந்தார். அறிவு மிக்� அரை8ச்சர் வெபரு8க்�ள் ஆ�ாய்ந்து இனி 
வெபரு8ாக்ந�ாரைதயாந� நச�8ானா� அ�சு வெசய்ய நவண்டும் எனத் வெதளிந்தார்�ள். 
திருஅஞ்ரைசக்�ளம் அரைடந்து நாயனாரை� அவ்வாநற நவண்டினார்�ள். நாயனார் 
இரைறவன் திருவுள்ளம் அறிந்து வருநவன் என உரை�த்து இரைறனிடம் 
விண்ணப்பித்தார். அஞ்ரைச�ளத்தப்பர் “நீ அ�சு பதவிநயற்று உயிர்�ள் வாழும் 
வண்ணம் நல்லாட்சி வெசய்வாயா�! எல்லா உயிர்�ளும் நபசுவனவற்ரைற அறியும் 
ஆற்றல் உனக்கு அளித்நதாம்” என அருளினார். இதனால் அவருக்கு “�ழறிற்றறிவார்” 
என்ற வெபயர் நதான்றியது.

8குடாபிநஷ�ம் ஆன நச�8ான் வெபரு8ான் யாரைன மீது ந�ர் வலம் வந்தார். 
அப்வெபாழுது துணி வெவளுப்பவன் ஒருவன் மீது உவர் 8ண் �ாய்ந்து அவன் உடல் 
முழுவதும் திருநீறு அணிந்தவர் நபால் நதான்றினான். அவரைன முழுநீறு பூசிய 
முனிவ�ா�க் �ண்டச் நச�8ான் யாரைனரைய விட்டு இறங்கி அவரைன வணங்கினார். 
வணங்கியவுடன் அவ்வண்ணான் 8னம் �லங்கி, “அ�நச! என்ரைன யார் என்று 
எண்ணினீர்�ள். 
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அடிநயன் அடி வண்ணான்” என்றான். நாயனாரும் “அடிநயன் அடிச்நச�ன் .நீங்�ள் 
வருந்தா8ல் வெசல்லுங்�ள்” என்றார். நச�8ான் வெபரு8ானின் அடியார் பக்திரையக் �ண்ட 
அரைனவரும் அதிசயத்தார்�ள். எனநவ  இவரை� “வண்ணாரைனக் கும்பிட்டார்”  என்று 
நபாற்றுகின்றனர்.

நச�8ான் வெபரு8ான் தாம் நாள் நதாறும் வெசய்யும் பூரைசயின் முடிவில் நட�ாQப் 
வெபரு8ானின் சிலம்பு ஓரைசரையக் ந�ட்கும் நபறு வெபற்றவர். ஒரு நாள் சிலம்நபாரைச 
பூரைச முடிவில் ந�ட்�ப் வெபறவில்ரைல. நாயனார் மி� வருந்தி உயிர்விடத் துணிந்தார். 
வெபரு8ான் சிலம்நபாரைச ந�ட்பித்தார். 

“ஐயநன! முன்பு நான் ந�ளா8ற் நபானதற்கு �ா�ணம் என்னநவா” என நாயனார் 
இரைறவனிடம் முரைறயிட்டார்.

அம்பலவாணர் “அன்பநன வருந்தற்�! �ன�சரைபயில் நம் முன்நன சுந்த�ன் வழிபட்டு 
வெசந்தமிழால் எம்ரை8ப் பாடினான். அது ந�ட்டு அதன் சுரைவயில் ஈடுபட்டதால் உன் 
பூரைசயில் சிலம்பிரைசக்� தா8தித்நதாம்” எனக்கூறினார்.

நச�8ான் வெபரு8ான்  சுந்த�ர் வெபருரை8ரைய உணர்ந்து வெபான்னி நாட்ரைட நநாக்கிப் 
புறப்பட்டார். சிதம்ப�த்தில் வந்து �ன�சரைபயில் அம்பலவாணரை� வழிபட்டார். 
அவரை�ப் நபாற்றி
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வெபான்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் ந8னி வெபாலிந்தியங்கும்

மின்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் வீழ்சரைட, வெவள்ளிக்குன்றம்

தன்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் 8ால்விரைட, தன்ரைனக்வெ�ாண்ட

என்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் ஆகிய ஈசனுக்ந�.

வெபாருள்: எம்வெபரு8ானின் திருந8னி வெபான்வண்ணம்.  அவ�து திருச்சரைட�நளா  
மின் வண்ணம், அவ�து வா�ன8ான 8ால் விரைடநயா  வெவண்ரை8  நிறம்.  என் 
8னத்தின் வண்ணம் எப்நபாவெதல்லாம் எப்படி எப்படி இருக்கிறநதா 
அப்படிவெயல்லாம் �ாட்சி தருகிறான் என் ஈசன்! என்று துவங்கி  வெபான் வண்ண 
திருவந்தாதி பாடினார். பிறகு திருவாரூர் வெசன்று தம்ரை8 எதிர் வெ�ாண்டு வ�நவற்கும் 
சுந்த�ரை� வணங்கி பின் தியா��ாசரை�யும் வணங்கினார். நச�8ான் வெபரு8ாநனாடு நட்பு
வெ�ாண்ட சுந்த�ரை� அடியார்�ள் “நச�8ான் நதாழர்” என்றும் அரைழக்�லானார்�ள்.

நச�8ான் வெபரு8ான் திருவாரூர் வெபரு8ான் மீது ஒரு மும்8ணிக் ந�ாரைவ பாடினார். 
சுந்த�மூர்த்தி சுவாமி�ள் நச�8ான் வெபாருட்டு இருமுரைற திருஅஞ்ரைசக்�ளம் 
வந்துள்ளார்.  முதல்முரைற நச�8ானுடன் சுந்த�ர் புறப்பட்டு பாண்டிய நாடு, நசாழ நாடு,
வெ�ாங்கு நாடு�ளில் உள்ளத் தலங்�ரைள வழிபட்டு பதி�ம் பாடிக்வெ�ாண்நட 
ந��ளாவில் உள்ள வெ�ாடுங்�ல்லூரை� அரைடந்தார். அங்கு நச�8ன்னனால் 
உபசரிக்�ப்பட்டு சில �ாலம் அங்கு தங்கினார். 8றுபடியும் தமிழ�த்தலங்�ளுக்கு  
திரும்பி வந்து பதி�ம் பாடினார்.
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இ�ண்டாம் முரைற நச�நாடு வந்த சில நாட்�ளில் சுந்த�ர் திருக்�யிரைல வெசன்று இனி 
இரைறவநனாடு இருக்� நவண்டும் என விரும்பினார். “தரைலக்கு தரைல 8ாரைல”என்ற 
பதி�ம் பாடினார். சுந்த�ர் பூமியில் பாடிய �ரைடசிப் பதி�ம் இதுதான். இரைறவனும் 
ஐ�ாவளம் என்னும் நான்கு தந்தங்�ரைளக் வெ�ாண்ட தன்னுரைடய வா�ன8ான 
வெவள்ரைள யாரைனரையயும், இந்தி�ன், 8ஹாவிஷ்ணு, நான்மு�ன் ஆகிநயாரை�யும், 8ற்ற 
நதவர்�ரைளயும் சுந்த�ரை� திருக்�யிலாயம் அரைழத்து வ�  அனுப்பினார். இரைறவனின் 
பட்டத்து யாரைனயில் சுந்த�ர் �யிரைலக்குப் புறப்பட்டார். அப்நபாது தன் 
உயிர்த்நதாழன் நச�8ாரைன நிரைனத்தார் சுந்த�ர்.

உடநன  நச�8ான் வெபரு8ான் திருரைவந்வெதழுத்ரைத தம் குதிரை�யின் �ாதில் ஓத, குதிரை� 
நயா� சக்தி வெபற்று பறக்�த் வெதாடங்கியது. சுந்த�மூர்த்தி சுவாமி�ள் வெசல்லும் 
யாரைனரைய மூன்று முரைற  வலம் வந்து  சுந்த�ருக்கு முன் திருக்�யிரைலரைய அரைடந்தது. 
சுந்த�ர் இரைறவனின் 8ாப்வெபரும் �ருரைணரைய நிரைனத்து  வானில் வெசல்லும் நபாது 

தாவெனரைன முன்பரைடத் தானத றிந்துதன் வெபான்னடிக்ந� 

நாவெனன பாடலந் நதாநாயி நனரைனப் வெபாருட்படுத்து

வாவெனரைன வந்வெததிர் வெ�ாள்ள8த்த யாரைன அருள் புரிந்து 

ஊனுயிர் நவறுவெசய் தான்வெநாடித் தான்8ரைல உத்த8நன – என்று வெதாடங்கி 
வெநாடித்தான் 8ரைல’ பதி�த்ரைதப் பாடினார். இரைறவனின் உத்த�வுப்படி வருண 
ப�வான் இப்பதி�த்ரைத திருவஞ்சிக்குளம் 8ஹாநதவர் ஆலயத்தில் நசர்பித்தார்.

திருக்�யிரைலயில் இரைறவன் சந்நிதிக்கு சுந்த�ர் வெசன்ற பின் இரைறவனிடம் தன் நதாழர் 
நச�8ான் வெபரு8ாரைளயும் திருக்�யிலாயத்தில் அனு8திக்� நவண்டும் என்று 
விண்ணப்பித்தார். இவ்வாறு நட்புக்கு ஒரு இலக்�ண8ா� தி�ழ்ந்தார் எம்பி�ான் 
நதாழர். இரைறவனும் அனு8தி அளித்தார், நச�8ான் வெபரு8ான் இரைறவன் முன் வந்து 
வணங்கினார். அங்கு அப்வெபாழுது ஆசு �வியா� ஓர் உலா ஒன்று இரைறவன் மீதுப் 
பாடினார். இப்பதி�ம் திருக்�யிலாய உலா என்று சிறப்புப் வெபற்றது.  தமிழ்க் 
�ாப்பியங்�ளில் உலா ஒன்று முதன் முதலா�ப் பாடியவர் நச�8ான் வெபரு8ான் நாயனார்
ஆவார். பின் இருவரை�யும் தனது வெதாண்டர் �ணங்�ளில் இரைணத்துக் வெ�ாண்டார் 
சிவவெபரு8ான் தனது பூநலா� அவதா� நநாக்�ம் நிரைறநவறிய பின்  சுந்த�ரும், அவரின் 
நதாழர்  நச�8ான் வெபரு8ாளும் திருக்�யிலாயம் வெசன்றது இத்தலத்தில் இருந்துதான். 
ந�ாயிலுக்கு எதிந� ஒரு ந8ரைட உள்ளது அம்ந8ரைடக்கு யாரைன வந்த ந8ரைட என்று 
வெபயர்.

ந8லும் இவர்�ளுடன் அன்ரைறய தினம்  திருக்�யிரைலயில் �8லினி 8ற்றும் அநிந்தினி 
என்னும் பார்வதி நதவியின் நசடி�ளா� இருந்து பூநலா�த்தில் ப�ரைவ 8ற்றும் 
சங்கிலியா� பிறந்து சுந்த�ரை� 8ணந்த வெபண்�ள்  இருவரும், வெபருமிழரைலக் 
குறும்பரும் திருக்�யிலாயம் வெசன்றனர். 
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விநாய�ர் பூரைQ வெசய்து வெ�ாண்டிருந்த ஔரைவயாரும் விநாய�ர் அ�வல் பாடிய பின், 
விநாய�ர் இவர்�ளுக்வெ�ல்லாம் முன்பா� தன்  தும்பிக்ரை�யினால் தூக்கி ஔரைவயாரை� 
திருக்�யிலாயத்தில் ரைவத்தார் என்வெறாரு �ரைதயும் உண்டு. 

இந்நி�ழ்ரைவக் வெ�ாண்டாட ஒவ்வெவாரு ஆண்டும் ஆடி 8ாதம் சுவாதி அன்று சுந்த�ர் 
திருக்�யிரைல வெசல்லும் விழாவிரைன ந�ாரைவ நசக்கிழார் திருக்கூட்டத்தார் சிறப்பா�ச் 
வெசய்து வருகிறார்�ள். இவர்�ள் ஆண்டுநதாறும் சுந்த�ர், நச�8ான் ஆகிநயாருக்கு 
அபிநஷ�ம் வெசய்து விழா வெ�ாண்டாடுகிறார்�ள். இவ்வெவாரு நாள் 8ட்டும் தமிழ்நாட்டு
முரைறப்படி ஆ�8 பூரைQ வெசய்யப்படுகின்றது. விழாவின் முதல் நாள் இ�வன்று 
வெ�ாடுங்�ல்லூர் ப�வதியம்8ன் ஆலயத்திலுள்ள சுந்த�ர், நச�8ானின் உற்சவ 
மூர்த்தி�ளுக்கு அபிநஷ� அலங்�ா� ஆ�ாதரைன வெசய்து, யாரைன 8ற்றும் குதிரை� 
வா�னத்தில் அ8� ரைவத்து ந8ள தாளங்�ளுடன் அஞ்ரைசக்�ளத்திற்கு ஊர்வல8ா� 
அரைழத்து வருவர். 8றுநாள் �ாரைல சுந்த� மூர்த்தி நாயனாருக்கு ந�ாலா�ல8ான 
குருபூரைQ விழா நரைடவெபறுகின்றது. ந8லும் அன்ரைறய தினம் 
திருஅஞ்ரைசக்குளத்திலுள்ள அத்தரைன உற்சவ மூர்த்தி�ளுக்கும் அபிநஷ� ஆ�ாதரைன 
நரைடவெபறுகின்றது.

ஒரு �ாலத்தில் வெ�ாச்சி அ�சர்�ளின் வழிபடும் 8ற்றும் முடி சூட்டிக்வெ�ாள்ளும்   
ஆலய8ா�வும் இவ்வாலயம் இருந்துள்ளது தற்நபாது வெ�ாச்சி நதவசம் நபார்ட் 
�ட்டுப்பாட்டில் கீழ் உள்ளது. இத்திருக்ந�ாயில் சு8ார்  2 ஏக்�ர் நிலப்ப�ப்பில்,  28 
துரைண சன்னதி�ரைளக் வெ�ாண்டு பி�ம்8ாண்ட8ா� அரை8ந்துள்ளது.

வெ�ாடி 8�த்தில் அஷ்ட ரைப�வர்�ள் அருள் பாலிக்கின்றனர்
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வம்மின் வெதாண்டர்�நள இவ்வளவு சிறப்பு�ள் வெபற்ற ஆலயத்ரைத தரிசனம் 
வெசய்யலாம். 8ற்ற ந��ள ஆலயங்�ரைளவிட பி�ஏம்8ாண்ட8ா� மூன்று 
பி��ா�ங்�ளுடன் அரை8ந்துள்ளது திருஅஞ்ரைசக்�ளம் ஆலயம். ந��ள சிற்பக்�ரைல 
அம்சத்ரைத ஒட்டிக் �ட்டப்பட்ட ஆலயம். தற்நபாது  வெதால்லியல் துரைறயின் 
�ட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. கிழக்கு ந�ாபு�ம் மூன்று அடுக்கு�ள் வெ�ாண்டது. ந8ற்கு 
திரைசயில் வாயில் இருந்தாலும் அங்கு ந�ாபு�ம் கிரைடயாது. கிழக்கு  ந�ாபு�த்ரைதக் 
�டந்தால் நாம் �ாண்பது பலிபீடம், அடுத்து உய�8ான துவQஸ்தம்பம் பல 
அடுக்கு�ரைளக் வெ�ாண்ட அதன் உச்சியில் நந்தி சிரைல உள்ளது. வெபாதுவா� வெ�ாடி 
8�த்தில் அஷ்ட லக்ஷ்மி�ள் அல்லது அஷ்ட திக் பால�ர்�ள் இடம் வெபற்றிருப்பார்�ள். 
சிறப்பா� இத்தலத்தில் அஷ்ட ரைப�வர்�ள் அருள் பாலிக்கின்றனர். 

�ருவரைற நிலப்படி8ானம் �ருங்�ற்�ளால் �ட்டப்வெபற்று, 8� விட்டங்�ள் மு�ட்ரைடத் 
தாங்கி உள்ளன. ந8ல் மு�டு வெசப்புத் த�ட்டினால் நவயப்பட்டிருக்கிறது. வி8ான 
கூரை�யில் நுண்ணிய நவரைலப்பாடு�ளுடன் கூடிய 8�ச்சிற்பங்�ள் அலங்�ரிக்கின்றன, 
�ணபதி, ரைப�வர், நயா� ந�சிம்8ர் சப்த 8ாதர்�ள் சிற்பங்�ள் அவற்றுள் சிறப்பித்துக் 
கூறலாம். கீழ்ப் பகுதி நதரை�ப் நபால அரை8ந்துள்ளது. பல யாழி சிற்பங்�ள் 
நிரைறந்துள்ளன.  

 இவ்வளவு சிறப்பு�ள் வெபற்ற சுந்த�ர் பாடிய இத்தலத்தின்

மூலவர்:  8ஹாநதவர், அஞ்ரைச�ளத்தீஸ்வ�ர்

அம்பாள் : உரை8யம்ரை8

தல விருட்சம்: ச�க்வெ�ான்ரைற

தீர்த்தம்:  சிவ�ங்ரை� தீர்த்தம்.

பதி�ம்: சுந்த�ர்.

சிவவெபரு8ான் லிங்� வடிவில் அம்ரை8யுடன் சதாசிவ மூர்த்த8ா� ஆனந்த8ா�  அருள் 
பாலிக்கின்றார். ஈசன், 8�ாநதவன் என்ற வெபயரிலும் அரைழக்�ப்படுகிறார். மூலவர் 
சுயம்பு லிங்�ம்.  ந��ளாவில் முக்�ண்�ள் வெ�ாண்டு அலங்�ரிப்பது நபால் தங்�த்தில் 
ஐயனுக்கு அருரை8யான அலங்�ா�ம்.  

ஐயனுக்கு அருகில் அம்ரை8யும் அரை8ந்துள்ளது சிறப்பு. இவர்  நசாழ 8ன்னர்�ளின் 
குல வெதய்வ8ா� விளங்கியவர். சிதம்ப�த்தில் இருந்து எடுத்து வந்து, 1801 ல் பி�திஷ்ரைட
வெசய்ததா� ஒரு  �ல்வெவட்டு கூறுகிறது. ஶ்ரீந�ாவிலில் இடது பக்�ம் �ரைல8�ள் சந8த 
நான்மு�னும், வலது பக்�ம் திரு8�ள் சந8த விஷ்ணுவும் வீற்றிருப்பது மி�வும் 
விநசஷ8ானது.  தீர்த்தக் கிணறு �ருவரைற அருந�நய உள்ளது. இங்குள்ள தீர்த்தம்தான் 
அபிநஷ�த்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
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முதல் சுற்றில் வெதற்கு நாலம்பலத்தில்  தனி சன்னதியில் சுந்த�ரும் நச�8ானும் நசர்ந்த 
நிரைலயில் அருள்பாலிக்கிறார்�ள்.  அதன் முன் உள்ள 8ண்டபத்தில் சுந்த�ர் பாடிய 
இத்தலப்பதி�ங்�ரைள �ல்வெவட்டு�ளா�ப் பதித்துள்ளனர். ஆதி �ாலத்தில் இவர்�ரைள 
நச�ன்- நச�த்தி என்நற ப�தர்�ள் வழிபட்டுள்ளனர். பின்னர் வெ�ாச்சி அ�சரிடம் 
திவானா� இருந்த சர். ஆர். ந�. சண்மு�ம் வெசட்டியார் இதரைன ஆ�ாய்ந்து  அது நச�த்தி 
அல்ல சுந்த�ர் என்று உல�றியச் வெசய்தார். இவ�து முயற்சியால் ஆடி சுவாதி உற்சவமும் 
துவங்கியது என்கிறார்�ள். 

ஆலயத்தின்  சுற்றுப்பி��ா�த்தில் �ணபதி, சுப்பி�8ணியர், துர்�ா ப�வதி, 
தட்சிணாமூர்த்தி, சக்தி பஞ்சாட்சரி,   ஐயப்பன்,  நந்திந�ஸ்வ�ர், �ங்ரை�, நா��ாQா, 
நா�யட்சி, அனு8ன்   ஆகிய  வெதய்வங்�ள் தனித்தனி சன்னனதி�ளில் அருள் 
பாலிக்கிறார்�ள். 8ற்றும் சந்தியா நவரைளக்�ல் சிவன், ஈசன் தளபதியான பிரிங்கீ�டி, 
பள்ளியரைற சிவன், நடுவெவளி நாதர், வெவளிநாதர் என்று பல சிவலிங்� சன்னதி�ள் 
உள்ளன. நட�ாQப் வெபரு8ானுக்கு தனி சன்னதியும் உள்ளது. பஞ்சநலா� மூர்த்தம்   
ஐயனின் திருவடியின் கீநழ "திருவஞ்ரைசக் �ளத்து சபாபதி" என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. 
ந8ஸ்�ா� 8ண்டபத்தில் நந்தி பி�திஷ்ரைட வெசய்யப்பட்டுள்ளார். கிழக்கு �ாQந�ாபு� 
நுரைழவாயில் அடித்தளத்தில் யாரைன மீத8ர்ந்த சுந்த�ர் ந�ாலமும், குதிரை� மீத8ர்ந்த 
நச�8ான் ந�ாலமும் சிறப்பா� வடிக்�ப்பட்டுள்ளது. 

பக்�க்�ற்சுவற்றில், யாரைன உருவங்�ள், வெவளியிலிருந்து ந�ாயிலுக்குள் வெசல்வது 
நபாலவும், எதிர்சுவரில் ந�ாயிலிலிருந்து வெவளிநய வருவது நபாலவும் 
அரை8க்�ப்பட்டுள்ளன. இத்தலத்தின் ந8ஸ்�ா� 8ண்டபம் 16 தூண்�ளுடன் 
இ�ண்டடுக்கு (துவி தள)  கூரை��ளுடனும் அருரை8யான 8�ச் சிற்பங்�ளுடனும் 
அரை8ந்துள்ளது இத்தலத்தின் ஒரு தனி சிறப்பு. ந8ற்கு ந�ாபு�த்திற்கு வெவளிநய 
வீதியின் நடுநவ உள்ள வெபரிய ந8ரைட யாரைன ந8ரைட என்றரைழக்�ப்படுகிறது.

இத்தலத்தின் தல விருட்சம் ச�க்வெ�ான்ரைற 8�ம். ந��ள ஆலயத்தில் தல 8�த்ரைத 
மூலஸ்தானம் என்று அரைழத்து சிறப்பா� வணங்குகின்றனர். ஆதி �ாலத்தில் 
சிவலிங்�த்திருந8னி இம்8�ங்�ளின் அடியில்தான் இருந்துள்ளது. பின்னர் ஆலயங்�ள் 
விரிவரைடந்த நபாது தனி ஶ்ரீந�ாவில்�ளில் இரைறவனின் திருந8னிரைய பி�திஷ்ரைட 
வெசய்து வழிபடும் வழக்கும் ஏற்பட்டது.  

தற்நபாது மூலஸ்தான8ான வெ�ான்ரைற 8�ம் வெவளிப்பி��ா�த்தில் அரை8ந்துள்ளது. 
இதனடியில் வெ�ான்னந�ால் சிவன் சன்னதி அரை8ந்துள்ளது.  அருகில் ஊட்டுப்பு�ா 
என்னும் அன்னதானக்கூடம் இம்முரைற இவ்வாலயத்தில் பி�சாதம் சுவீ�ரிக்கும் 
பாக்கியம் கிட்டியது. ஊட்டுப்பு�த்தில் இருந்து ஶ்ரீந�ாவில் வி8ானத்ரைத நன்றா� 
நசவிக்�லாம். துவி தள8ா� ந8ல் தளத்தில் சற்று வித்தியாச8ா� நான்கு பக்�மும் சிறு 
புரைடப்பு�ளுடன் நுணுக்�8ான சிற்பங்�ளுடன் அரை8ந்துள்ளது ஒரு சிறப்பு. 
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மூலஸ்தானம் – ச�க்வெ�ான்ரைற 8�ம் 

நச�8ான் வெபரு8ாள் நாயனாருக்கும் தில்ரைல சிதம்ப�த்துக்கும் வெநருங்கிய 
வெதாடர்புண்டு என்பதால், இத்தலத்ரைத ந8ரைலச் சிதம்ப�ம் என்றும் கூறுவர். 8ாசி 
8ாதத்தில் 8ஹா சிவ�ாத்திரி 8 நாள் உற்சவ8ா� சிறப்பா�க் வெ�ாண்டாடப்படுகின்றது. 
இத்திருவிழாவின் நபாது யாரைனநயாட்டமும் நரைடவெபறுகின்றது. அ8ாவாரைசயன்று 
ஆறாட்டு ரைவபவம். 

இத்தலத்தில் 8ாரைல நவரைளயில் நரைடவெபறும் தம்பதி பூரைQ சிறப்பானது 
ந��ளாவிநலநய பள்ளியரைற பூரைQ நடக்கும் ஒந� தலம் இதுவாகும் இப்பூரைQரைய 
தரிசனம் வெசய்தால் குழந்ரைத பாக்கியம் கிட்டும், பிரிந்த தம்பதியினர் ஒன்றா� 
நசர்வார்�ள், �ணவன் 8ரைனவி ஒற்றுரை8 வெபருகும் என்பது ஐதீ�ம். அதுவும் 
வெபௌர்ணமியன்று வெசய்யும் பூரைQ மி�வும் சிறப்பு வாய்ந்தது என்பதால் இப்பூரைQக்கு 
முன்பதிவு நரைடவெபறுகின்றது. 
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8ற்ற ந��ள ஆலயங்�ள் நபாலநவ இக்ந�ாவிலிலும் வெவடி வழிபாடு 
நரைடவெபறுகின்றது. திருவாதிரை�யும் சிறப்பா� வெ�ாண்டாடப்படுகிறது.  ந8லும் 
ஏ�ாதச ருத்�ம், சங்�ாபிநஷ�ம்,   மிருத்யுஞ்சய ஆஹாவனம் முதலிய வழிபாடு�ளும் 
சிறப்பா� நரைடவெபறுகின்றன. 

இவ்வாலயத்தில் தினமும் அன்னதானம் நடக்கின்றது. அதற்�ா�நவ மூலஸ்தானத்திற்கு
அருகில் ஒரு அன்னதான கூடம் உள்ளது.  அடிநயாங்�ளுக்கு சிவவெபரு8ானின் 
பி�சாதம் சுவீ�ரிக்கும் பாக்கியம் கிட்டியது.  இவ்வாறு சுந்த�ர் திருக்�யிலாயம் வெசன்ற 
திருஅஞ்ரைசக்�ளத்தி தரிசித்த பின்  அடிநயாங்�ள் நசவித்த புனிதத்தலம் �ாலடி ஆகும், 
வாருங்�ள்  அதன் சிறப்பு என்பரைத �ாணலாம் வாருங்�ள் அன்பர்�நள. 
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அத்தியாயம் -11

11.  �ாலடி தரிசனம்  

சதாசிவ ச8ா�ம்பாம் சங்��ாச்சார்ய 8த்ய8ாம் அஸ்8த் 

ஆச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்நத குரு ப�ம்ப�ாம் – என்பது ரைசவர்�ளுக்குரிய குரு ப�ம்பரை� 
ஸ்நலா�ம். சிவவெபரு8ானின் அம்ச8ா� ந��ளத்தில் �ாலடியில் அவதரித்து சனாதன 
தர்88ான இந்து ச8யத்ரைத புனருத்தா�ணம் வெசய்தவர்  ஶ்ரீசங்��ாச்சாரியார். அவர்  
அவதரித்த திருத்தலம் ந��ளத்தில் உள்ள �ாலடியாகும். �ாலடி எர்ணாகுளத்திற்கு 
அருந� அரை8ந்துள்ளது இந்த யாத்திரை�யின் நபாது �ாலடி வெசல்லும் பாக்கியம் 
சித்தித்தது. இங்கு ஆதிசங்��ர் பிறந்த இட8ான பூர்ணா நதிக்�ரை�யில் ஒரு 8டமும், 
�ாலடி நபருந்து நிறுத்தத்திற்கு அருகில் ஆதிசங்��ரின் வாழ்க்ரை� வ�லாற்ரைற 
விவரிக்கும் ஒரு ஸ்தம்ப 8ண்டபமும் உள்ளது.

வெபௌத்தமும் ச8ணமும் வெ�ாடி�ட்டிப் பறந்த �ாலத்தில் இந்து 8தத்துக்குப் புத்துயிர் 
அளித்தார். இ�ண்டு ச8யத்தினருக்கும் பரை� நிலவிய ஒரு �ால�ட்டத்தில் 
ஆக்�பூர்வ8ான �ாரியங்�ளில் ஈடுபட்டு, விவாதங்�ளில் பங்குவெபற்று நாடு முழுவதும் 
பிரிந்திருந்த ச8யங்�ரைள ஆறு 8தங்�ளா� வெதாகுத்தவர் இவர். முதலில் சுருக்�8ா� 
ஆதி சங்��ரின் வ�லாற்றிக் �ாணலாம்.
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�ன�தா�ா ஸ்நதாத்தி�ம் பாடி வெபான் 8ரைழ வெபாழிந்த வ�லாறு

இனி ஆதி சங்��ரின் வாழ்க்ரை� வ�லாற்ரைறப் பற்றி சுருக்�8ா� �ாணலாம். முன்னந� 
திருச்சூர் வடக்கு நாதர் ஆலயத்ரைத வலம் வரும் நபாது வடக்கு நாதரின் அருளால் 
சிவகுரு – ஆர்யாம்பாள் தம்பதி�ளுக்கு குழந்ரைதயா� ஆதி சங்��ர் வந்து அவதரித்தார் 
என்று பார்த்நதா8ல்லாவா? சங்��ரின் சிறு வயதிநலநய சிவகுரு இரைறவனடி 
நசர்ந்தார். ஆர்யாம்பாள் அவருக்கு உபநயனம் வெசய்வித்து நவத அத்யயனமும் வெசய்து 
ரைவத்தார். 
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ஒரு துவாதசி  நாள் அயாச�ன் என்பவர் இல்லத்திற்கு  பிரைக்ஷக்கு வெசன்ற நபாது 
அவ்வீட்டு எரைழப் வெபண்8ணி தான் ரைவத்திருந்த ஒரு வெநல்லிக் �னிரைய பிரைக்ஷயிட 
�ன�தா�ா ஸ்நதாத்தி�ம் பாடி 8ஹாலக்ஷ்மி அவர் இல்லத்தில் வெபான் 8ரைழ வெபாழிய 
ரைவத்தார்.   

தனது அன்ரைனக்�ா� பூர்ணா நதிரைய தம் இல்லத்திற்கு அருகில் ஓடச்வெசய்த சங்��ரை� 
முதரைல பிடிக்� அதிலிருந்து தப்பிக்� தன் தாயின் அனு8தி வெபற்று  சன்யாசம் 
ந8ற்வெ�ாண்டார்.  �ாலடியிலிருந்து புறப்பட்ட சங்��ர்  த8க்�ான குருரைவ 
நதடியரைலந்து நர்8ரைத    நதிக்�ரை�யில் வெ�ௌடபாதரின் சீட�ான ந�ாவிந்த 
ப�வத்பாதரிடம் நவதாந்தம் 8ற்றும் இத� தத்துவங்�ரைள பயின்றார். 

சனாதன தர்8ம் தரைழத்நதாங்� இவர் மூன்று பணி�ரைள வெசய்தார் முதலாவது , 
பி�ஸ்தான த்�யம் என்றரைழக்�ப்படும் மூன்று அடிப்பரைட நூல்�ளான உபநிடதங்�ள், 
ப�வத் கீரைத 8ற்றும் வியாசரின் பி�ம்8 சூத்தி�ங்�ளுக்கு விளக்�வுரை� எழுதி அரைவ 
நபாதிக்கும் அத்ரைவத நவதாந்தம்  அதாவது  இ�ண்டற்றது என்ற தத்துவத்ரைத நிரைல 
நாட்டினார். விஷ்ணு சஹஸ்�நா8த்திற்கு விளக்�வுரை� எழுதினார், சிவானந்த லஹரி, 
வெசௌந்தர்ய லஹரி, ந�ாவிந்தாஷ்ட�ம், பQ ந�ாவிந்தம், �ன�தா�ா ஸ்நதாத்தி�ம், 
சுப்பி�8ண்ய புQங்�ம்,  சித்தாந்த   சாங்கியம், விநவ� சூடா8ணி முதலிய 
நூல்�ரைளயும் இயற்றியுள்ளார். 

இ�ண்டாவதா� த8து �ாலடி நதாய பா�த நதசவெ8ங்கும் மூன்று முரைற சுற்றி வந்து 
8ற்ற ச8யத்தாரை�  தம் வாதத் திறரை8யால் வெவன்று அவர்�ரைள அத்ரைவதி�ளா� 
8ாற்றினார். பல ஆலயங்�ரைள புனருத்தா�ணம் வெசய்து அவற்றின் வழிபாட்டு 
முரைற�ரைள வகுத்துக் வெ�ாடுத்தார். பல் நவறு முரைற�ளா� இருந்த  வழிபாட்டு 
முரைற�ரைள பகுத்து அறு ச8யங்�ளா� வெதாகுத்துக் வெ�ாடுத்தார்.  ஆ�நவ ஷண்8த 
ஸ்தாப�ர் என்ற சிறப்ரைபயும் வெபற்றார். 

தனது ஞான திருஷ்டியினால் தன்னி��ற்ற தர்8 வெநறிமுரைறக்கு ஆபத்து வரும் என்பரைத 
உணர்ந்து, பா�த பூமிக்ந� உரிய நவத முரைற பாது�ாக்�ப்பட நவண்டும் என்று பா�த 
நதசத்தின்  நான்கு திரைச�ளிலும் புண்ணிய திரு8டங்�ரைள ஸ்தாபித்தருளினார். தனது 
சீடர்�ரைள அதன் பீடாதிபதியாக்கினார்.   

சங்��ர் நிறுவிய அத்ரைவத பீடங்�ள் வெதற்கில் சா�தா பீடம், சிருங்ந�ரி, ந8ற்கில் 
�ாளி�ா பீடம், துவா�ரை�, வடக்கில் நQாஷி 8டம் 8ற்றும் கிழக்கில் ந�ாவர்தன பீடம், 
பூரி. �ாஞ்சியில் சர்வக்ஞ பீடத்ரைத நிறுவினார்.  த8து 32 ம்  வயதில் சனாதன 
தர்8த்திற்கு புத்துயிர் அளித்த பிறகு  ந�தா�த்தில் இருந்து திருக்�யிலாயம் ஏகினார். 

இன்று  �ாலடியில்  ஆதிசங்��ருக்�ான ஆலயம் ஒன்று வெபரியாறு நதிக்�ரை�யில் 
உள்ளது. சிருங்ந�ரி 8டத்தால் நிர்வகிக்�ப்படுகிறது. இங்கு இ�ண்டு முக்கிய 
சன்னிதி�ள் உள்ளன. 
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ஒன்று ஆதிசங்��ருக்�ானது 8ற்வெறான்று ச�ஸ்வதியின் அம்ச8ான  
சா�தாம்பாளுக்�ானது. ந��ளாவில் இருந்தாலும் இந்த ஆலயத்தில் பூரைQ வெசய்பவர்�ள்
தமிழ�ம் 8ற்றும் �ர்நாட�த்ரைதச் நசர்ந்த அர்ச்ச�ர்�ள்தான்.ஆதிசங்��ரின் அன்ரைன 
ஆர்யாம்பாளின் ச8ாதியும் இங்கு உள்ளது. ‘’நான் இறக்கும் தறுவாயில் நீ 
என்னிடத்துக்கு வ�நவண்டும். வந்து எனக்கு இறுதிச் சடங்கு�ரைளச் வெசய்ய 
நவண்டும்’’ என்று சங்��ர் துறவறம் ஏற்றுக் வெ�ாள்ளும் நபாது நவண்டினார் அவ�து  
அன்ரைன. அவருக்கு அளித்த வாக்குறுதிரையத் துறவியான நபாதிலும் நிரைறநவற்றினார் 
ஆதிசங்��ர்.

அன்ரைன இறந்தநபாது ஊர் 8க்�ள் அவருக்கு இறுதி 8ரியாரைத வெசய்ய முட்டுக்�ட்ரைட 
நபாட்டனர். ‘’துறவியா� இருக்கும் ஒருவர் தன் அம்8ாவுக்கு இறுதிக் �ாரியம் வெசய்யத் 
தகுதியற்றவர்’’ என்றனர். அரை8தியுடன் இரைதக் �வனித்த ஆதிசங்��ர் அந்த வீட்டின் 
பின்புறம் தன் அன்ரைனக்கு சிரைதரைய அடுக்கினார். அக்னி நதவரைதரைய அரைழத்தார். 
சிரைத தீப்பற்றியது. 8�னின் உதவியால் முக்தி நிரைலரைய எய்துவது எவ்வளவு வெபரிய 
பாக்கியம்! அது ஆர்யாம்பாளுக்குக் குரைறவறக் கிரைடத்தது.சிருங்ந�ரி பீடத்தின் 33-வது 
சங்��ாச்சாரியர் ஶ்ரீந�சிம்8 பா�தி. ஆதிசங்��ரின் அவதா�த் தல8ான �ாலடி 
தனித்துவமும் 8�த்துவமும் வெபற நவண்டும் என ஆர்வம் வெ�ாண்டார். அவ�து 
ஆர்வத்ரைத 8தித்த திருவாங்கூர் 8�ா�ாQா ஶ்ரீ�விவர்8ா, �ாலடியின் ஒரு பகுதிரைய 
சிருங்ந�ரி 8டத்துக்கு ஒப்பரைடத்தார். அங்கு சா�தாம்பாள், ஆதிசங்��ர் 
இருவருக்கு8ான ஆலயங்�ள் எழுப்பப்பட்டன. பின்னர் நவதாந்த வகுப்பு�ளும் நவத 
பாடசாரைலயும் அங்கு அரை8ந்தன.
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ஆதிசங்��ர் வாழ்வில் பூர்ணா நதிக்கு (அதன் தற்நபாரைதய வெபயர்தான் வெபரியாறு) தனி 
இடம் உண்டு. அந்த இரு சம்பவங்�ளிலுந8 அவ�து அன்ரைனக்கும் வெதாடர்பு உண்டு. 
ஆர்யாம்பாளுக்கு வயது முதிர்ந்து விட்டது. பூர்ணா நதிநயா வீட்டிலிருந்து சற்நற 
வெதாரைலவில் அரை8ந்திருந்தது. அன்ரைனயின் வசதிக்�ா� வீட்டுக்கு அருகிநலநய நதி 
வ�நவண்டும் என்று பால�ன் சங்��ன் ‘8னமுருகிக் �ட்டரைளயிட அந்நதி ஒரு சிறு 
கிரைளயா�ப் பிரிந்து அவர்�ள் வீட்டுப் பக்�8ா� வ�த் வெதாடங்கியது.பூர்ணா நதியில் 
நாம் ஸ்நானம் வெசய்யும் நபாது ஏநதா ஒரு முதரைல அருகில் இருப்பது நபால ஒரு 
பி�ரை8. முதரைலயின் பிடிரையப் நபாலநவ நத�த்தினுரைடயதும் வெசாந்தங்�ளுரைடய 
பிடியும் வலுவானநத. 

பூர்ணா நதியில் குளித்துக் வெ�ாண்டிருக்ரை�யில் முதரைல ஒன்று சங்��னின் �ாரைலப் 
பற்றிக் வெ�ாண்டது. அங்கிருந்தவர்�ள் ‘’உன் 8�ன் சன்யாசம் ந8ற்வெ�ாள்ள நீ 
சம்8தித்தால்தான் முதரைலயின் பிடியிலிருந்து உன் 8�ரைன தப்ப ரைவக்�லாம்’’ 
என்றனர். அதாவது இந்தப் பிறவியில் சங்��ரைன தன் பிடிக்குள் வெ�ாண்டு வ� 
நவண்டும் என்பதுதான் அந்த முதரைலயின் தரைலவிதி. அப்நபாது தாநன அவ�து 
அவதா� நநாக்�ம் நிரைறநவறும். சன்னியாசம் என்பது 8றுபிறவி. எனநவ அந்த 
8றுபிறவியில், அந்த முதரைலக்குப் பங்�ளிப்பு ஏதும் இல்ரைல. நவறு வழியின்றி 
சங்��னின் தாய் இதற்கு உடன்பட, முதரைல சங்��ரைன விடுவித்தது. முதலக்�டவு என்ற
வெபயரில் அந்தப் பகுதி இப்நபாதும் அரைழக்�ப்படுகிறது. ஆதி சங்��ரின்  
வாழ்க்ரை�யில் இரைவ முக்கிய8ான நி�ழ்வு�ள். அநத நதிக்�ரை�யில் அவருக்�ான 
ஆலயமும் அரை8ந்துள்ளது ஒரு சிறப்பு.

சங்��ர் துறவறம் ஏற்கும் �ாட்சி
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அழ�ான ந��ள கி�ா8ச்சூழலில் இரு புறமும் பச்ரைசப் பநசவெலன்ற பாசி படர்ந்த 
சுற்றுச்சுவர்�ரைளயும், வெபரிய  நுரைழ வாயில்�ரைளயும், நான்ரை�ந்து பலா 8�ங்�ரைளயும் 
வெ�ாண்ட வீடு�ள், அங்�ங்ந� வெதன்ரைன 8�ங்�ள் என விளங்கும்  ந��ள கி�ா8த்தில்  
வெபரியாற்றின் �ரை�யில்ம் அரை8ந்திருக்கிறது ஆதி சங்��ர் ஆலயம். ஆதிசங்��ர் பிறந்த 
இட8ா�க் �ருதப்படும் இடத்தில் பழங்�ாலத்ரைதச் நசர்ந்த ஒரு நடு�ல்லும் 
அதற்�ருகிநலநய ஆதிசங்��ரின் அன்ரைனயும் ச8ாதியும் இருக்கிறது. அரைதச் சுற்றிலும் 
சிருங்ந�ரி 8டத்தால் ந�ாயில் �ட்டப்பட்டிருக்கிறது. ஆதிசங்��ர், சா�தா நதவி 
இருவருந8 வெபரியாற்ரைறப் பார்த்தபடி அ8ர்ந்திருக்கிறார்�ள். 

ஶ்ரீசா�தாம்பாள் ஆலயத்ரைத அணுகுகிநறாம். முன்வாசல் வடக்குப்புறம். 
நுரைழவாயிலின் இரு புறமும்  ஆதி சங்��ர் �ன� தா�ா ஸ்நதாத்தி�ம் பாடிய பின் 
8ஹாலக்ஷ்மி தங்� 8ரைழ வெபாழியும்  சரிதமும்,  சங்��ரை� முதரைல பற்றிக் வெ�ாள்ள 
அவர் தான் சந்நியாசம் ஏற்றுக் வெ�ாள்ள தன் அன்ரைனயிடம் நவண்டும் சரிதமும் 
அழகிய ந��ள   உணர்த்தும் அருரை8யான ந��ள பாணி ஓவியங்�ள் நம்ரை8 
வ�நவற்கின்றன. ஒரு புறம்  சா�தாம்பாளின் திருச்சன்னதி வெதற்கு நநாக்கி 
அரை8ந்திருக்கிறது. தக்ஷிணாமூர்த்தி ரூபிணியா� இங்கு சா�தாநதவி குடியிருக்கிறாள். 
வி8ான 8ண்டபத்தின் வெவளிச் சுவரில் பல நதவி அம்சங்�ள் பி�ாஹ்மி, 8ந�ஸ்வரி, 
வெ�ௌ8ாரி, ரைவஷ்ணவி, வ�ாஹி, இந்தி�ாணி, சாமுண்டா  என்ற சப்த 8ாதர்�ள்  அருட் 
�ாட்சியளிக்கின்றனர்.

அடுத்து உள்ளது ஆதிசங்��ரின் திருச்சன்னதி 8ண்டபம். வெதன்திரைச நநாக்கி 
ஞானமுத்திரை�யுடன் �ாட்சி தருகிறார் ஆதிசங்��ர். வெபரிய விக்��ம். அருகில் சிறிய 
உற்சவமூர்த்தி. பா�த நதசவெ8ங்கும் மூன்று முரைற சுற்றி வந்த திருப்பாதுரை��ள். பட்டர்
இருந்தார் ஆ�த்தி �ாட்டினார். 

ச்ருதி ஸ்ம்ருதி பு�ாணானாம் ஆலயம் �ருணாலயம் 

ந8ாமி ப�வத் பாத சங்��ம் நலா� சங்��ம்   என்று ஆச்சார்யரை� வணங்கிநனாம்.  முன் 
8ண்டபத்தில் ஆதி சங்��ரின் வாழக்ரை� நி�ழ்ச்சி�ரைள விளக்கும் சுரைத சிற்பங்�ள். 
அம்8ண்டபத்தில் அ8ர்ந்து நதாட�ாஷ்ட�ம் பா�ாயணம் வெசய்நதாம். அந்த 
8ண்டபத்தில் அ8ர்ந்திருக்கும்நபாது குளிர்ந்த �ாற்று ஆற்றிலிருந்து கிளம்பி நம்ரை8த் 
வெதாட்டுச் வெசல்கிறது. நீண்ட நந�ம் �ண்மூடி அ8ர்ந்து தியானம் வெசய்ய ஏற்ற இடம். 

ந8ற்கில்  சிறிது தூ�த்தில் சங்��ரின் குலவெதய்வ8ான  ஶ்ரீகிருஷ்ணன் ந�ாயில் உள்ளது. 
தங்� 8ரைழ வெபாழிந்த தலம் இது. �ாலடியில் உள்ள கிருஷ்ணர், �ாலடியப்பன் என்று 
அரைழக்�ப்படுகிறார். �ருவரைறயில் உள்ள �ண்ணன், ஒரு ரை�யில் வெவண்வெணய் 
ஏந்தியும், 8று ரை�ரைய இடுப்பில் ரைவத்தபடியும் அருள்பாலிக்கிறார். ஆலய 
�ருவரைறரைய 'கிருஷ்ண அம்பலம்' என்று அரைழக்கிறார்�ள். ஆலயத்தின் உள்நள 
வலதுபுறம் சிவன் சன்னிதியும், இடதுபுறம் சா�தாம்பிரை� சன்னிதியும், சக்தி விநாய�ர் 
சன்னிதியும் அரை8ந்துள்ளன. தல விருட்சம் பவள8ல்லி. 
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ஆதி சங்��ர் சன்னதிக்கு அருகில் அரைணயா தீபம் ஓளிர்கின்றது.  வளா�த்தில் 
ஐயப்பனும், ந8ஸ்�ா� 8ண்டபத்தில் ப�சு�ா8ரும் அருள் பாலிக்கின்றனர். ஆலய 
மு�ப்பில் ஆதி சங்��ர் �ன� தா�ா ஸ்நதாத்தி�ம் பாடி �ாலடியப்பன் அருளால் வெபான் 
8ரைழ வெபாழிய ரைவக்கும் சுரைத சிற்பம் 8ற்றும் ஆதி சங்��ரின் சுரைத சிற்பம் 
அலங்�ரிக்கின்றது.   இக்ந�ாயிலில் அட்சய திருதிரைய முன்னிட்டு ஆண்டுநதாறும் 
�ன�தா�ா யா�ம் நடக்கிறது. அப்நபாது பக்தர்�ள் �ன�தா�ா ஸ்நதாத்தி�ம் வெசால்லி 
�ாலடியப்பன், ஆதி சங்��ரை� வழிபடுகின்றனர்.

�ன�தா�ா ஸ்நதாத்தி�ம் பாடி ஆதி சங்��ர் தங்� வெநல்லிக்�னி 8ரைழ வெபாழிய ரைவத்தது
ஓர் அட்சய திரிதிரைய நாளில் நடந்ததா� �ருதப்படுகிறது. இதன் அடிப்பரைடயில் 
அட்சயதிரிதிரைய நாளன்று �ாலடியில் உள்ள திருக்�ாலடியப்பன் ந�ாயிலில் 
8�ாலட்சுமிக்கு தங்� வெநல்லிக்�னி அபிநஷ�ம் வெசய்யப்படுகிறது. குழந்ரைத பாக்கியம் 
நவண்டுபவர்�ள் சுவாமிக்கு வெவண்வெணய் சார்த்துகின்றனர். பி�ார்த்தரைன 
நிரைறநவறியதும் குழந்ரைதயுடன்  வந்து வெதாட்டில் �ட்டுகின்றனர்.

அங்கிருந்து சு8ார் ஒரு கிநலா மீட்டர் வெதாரைலவில் நபருந்து நிரைலயத்திற்கு அருகில் 
அரை8ந்துள்ளது ஆதிசங்��ர் கீர்த்தி 8ண்டபம். இது ஒரு சிற்பக்கூடம். எட்டு அடுக்கு  
வெ�ாண்டது இம்8ண்டபம். சு8ார் 150 அடி உய�த்தில் �ாட்சியளிக்கும் 8ண்டபம். 
8�ாவெபரியவர் என அறியப்படும் சந்தி�நச�� ச�ஸ்வதி சுவாமி�ளின் விருப்பதின் 
நபரில் உருவான நிரைனவுத் தூண் இது. இதன் நுரைழவுப் பகுதியில் இ�ண்டு யாரைன 
உருவங்�ள் உள்ளன. ஆதிசங்��ர் பாதுரை��ளின் பி�திபலிப்பா� இரு வெவள்ளிக் 
குமிழ்�ள் இங்கு உள்ளன. 

படி�ளில் ஏறிச்வெசல்லும்நபாது ஆதிசங்��ரின் வாழ்க்ரை� வ�லாறு ஓவியங்�ளா� 
விரிகிறது. 
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ஆதிசங்��ரின் வாழ்க்ரை� வ�லாற்ரைறத் வெதரிந்து வெ�ாள்வதற்�ான மி� எளிரை8யான, 
அழ�ான வழியா� இந்த 8ண்டபம் தி�ழ்கின்றது. உச்சியில் எட்டாவது தளத்தில் 
ஆதிசங்��ர் சிரைலரையப் பார்ப்பது மி� �ம்மிய8ான, வெதய்வி�8ான அனுபவ8ா� 
இருந்தது. சிரைலரையச் சுற்றியிருக்கும் Qன்னல் வழிநய வெ8ாத்த �ாலடியும் வெதன்ரைன 
8�ங்�ளால் நாற்புறமும் சூழப்பட்டிருந்தது மி� அழ�ா�த் வெதரிந்தது.

இது வரை� இந்த யாத்திரை�யின் நபாது இரு நாட்�ளில் அடிநயாங்�ள் தரிசித்த 
நாலம்பங்�ள் 8ற்றும் திருச்சூருக்கு அருகில் அரை8ந்துள்ள ஆலயங்�ரைள பற்றிக் 
�ண்நடாம். இனி முத்தாய்ப்பா� அடிநயாங்�ள் அனுபவித்த இரு ப�வதி 
ஆலயங்�ளின் பூ�ம் உற்சவங்�ரைள பற்றிக் �ாண்நபாம் அன்பர்�நள. 
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அத்தியாயம் -12

12.  வெபாக்குளங்�ரை� ப�வதி பூ�ம்   

எந்த விழாரைவ தரிசிப்பதற்�ா� இந்த யாத்திரை�ரைய ந8ற்வெ�ாண்நடாந8ா அதற்�ான 
நாளும் 8கிழ்ச்சியா� விடிந்தது. ந��ளத்தின் பூ�ம் திருவிழாரைவ தரிசிக்� நவண்டும் 
என்ற ஆவல் நிரைறநவறப்நபாகிறது என்று ஆனந்த8ா� கிளம்பிநனாம். அன்ரைறய 
தினம் அடிநயாங்�ள் தங்கிய இல்லத்தில் உள்ள வெபரியவருக்கு பிறந்த நாள் என்பதால் 
அந்த வெ�ாண்டாட்டமும் நசர்ந்து வெ�ாண்டது. அவ�து  பிறந்த நாரைள வெ�ாண்டாட 
8திய விருந்தளித்தனர். உண்ட 8யக்�ம் இருந்தாலும் பூ�விழாரைவ தரிசிக்� ஆலயம் 
வந்து நசர்ந்நதாம்.   கூடுதலா� பல ஆலயங்�ரைள தரிசிக்கும் பாக்கியமும் கிட்டியது.

அலங்�ரிக்�பட்ட �ம்பீ� யாரைனயில் ப�வதி
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இயற்ரை� எழில் வெ�ாஞ்சும் ந��ளத்தின் திருச்சூர் 8ாவடத்தில் எண்�ண்டியூர் என்ற 
ஊரின் அருகில் உள்ள ஒரு சிறிய கி�ா8ம் வெபாக்குளங்�ரை�. அக்கி�ா8ம் திருச்சூரில் 
இருந்து வாடனப்பள்ளி வழியா� சு8ார் 25 கி.மீ தூ�த்தில் அரை8ந்துள்ளது. 
அக்கி�ா8த்தில் அரை8ந்துள்ள ப�வதி ஆலயத்தின் பூ�ம் நி�ழ்ச்சிரையத்தான் தரிசிக்�  
வந்நதாம். இவ்வாலயம் நதசிய வெநடுஞ்சாரைல 66 ல் அரை8ந்துள்ளது , ஆலயத்தின் 
வலது புறமும் ஒரு பாரைத வெசல்கின்றது.

யாரைன�ளில் வெதய்வங்�ள்

ந��ளத்தின் ஆலயங்�ளின் பி�ம்ந8ாற்சவத்தின் ஒரு நாள் விழாதான் பூ�ம் திருவிழா, 
வெ8ாத்தம் பத்து நாட்�ள் வெபாதுவா� திருவிழா நரைடவெபறுகின்றது. முதல் நாள் 
வெ�ாடிநயற்றம், பத்து நாட்�ளும் தாந்திரீ� முரைறயில் சிறப்பு பூரைச�ள் 
நரைடவெபறுகின்றன. ஒன்பதாம் நாள் பூ�ம் திருவிழா, அலங்�ரிக்�ப்பட்ட  யாரைன�ளின் 
அணிவகுப்பு, பஞ்ச வாத்தியம், குரைட 8ாற்றம்  �ாவடி�ள், வாண நவடிக்ரை� என்று 
மி�  சிறப்பா� நரைடவெபறுகிறது.  திருச்சூரில் சித்திரை� 8ாதம் இவ்விழா சிறப்பா� 
நரைடவெபறுவதால் அரைனத்து ஆலயங்�ளில் இவ்விழா பூ�ம் திருவிழா என்நற 
அரைழக்�ப்படுகின்றது. 

பத்தாம் நாள் �ாரைல ஆறாட்டு எனப்படும் தீர்த்தவாரி 8ற்றும் வெ�ாடியிறக்�ம் என்று 
திருவிழாக்�ள் அல்நலால�ல்நலாலப்படுகிறது.  வெபாக்குளங்�ரை� ப�வதியின் பூ�ம் 
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8ரைலயாள கும்ப 8ாதம் ( 8ாசி)  ந�ாகிணியன்று நரைடவெபறுகின்றது. பூ�த்தன்று 
அருகில் உள்ள ஆலயங்�ளில் உள்ள வெதய்வங்�ள் அவ்வாலயத்திற்கு வந்து வெதய்வத்ரைத
வணங்கி வெசல்வதா� ஐதீ�ம். 

வெபாக்குளங்�ரை� ப�வதி ஆலயம் முக்கிய சாரைலக்கு மி� அருகில் அரை8ந்துள்ளது. 
சது� வடிவ சிறிய ஶ்ரீந�ாவில், பி�மிட் வி8ானம், முன்னர் ஒரு 8ண்டபம் என்று 
ஆலயம் சிறிதா�த்தான் அரை8ந்துள்ளது. சுற்றிலும் பி�ம்8ாண்ட8ான ரை8தானம், 
ரை8தானத்தில் வெபரிய ஆல8�ங்�ள் உள்ளன.  �அருகிநலநய திருக்குளமும் உள்ளது 
அதில் தா8ரை� 8லர்ஆலயமும் 8�ங்�ளும் வண்ண வண்ண மின் விளக்கு�ளால் 
அருரை8யா� அலங்�ரிக்�ப்படிருந்தன.  பூ�த்தன்று ஆலயத்ரைத சுற்றிலும் பல �ரைட�ள் 
முரைளத்திருந்தன. இனிப்பு பண்டங்�ள், வெபாரி �டரைல, சுண்டல்�ள் விற்கும் �ரைட�ள்,
பலூன் விற்பவர்�ள் என்று ஒரு விழாவிற்�ான அரைனத்து அம்சங்�ரைளயும் �ாண 
முடிந்தது.

8க்�ள் கூட்டம் வெ8ல்ல வெ8ல்ல வ� ஆ�ம்பித்திருந்தது. விரைளயாட்டுப் நபாட்டி�ளில் 
வெவற்றி வெபற்ற வீ�ர்�ள் தங்�ள் ந�ாப்ரைப�ரைள உல�த்தினர்�ளுக்கு �ாண்பிப்பது 
நபால   புதிதா� �ல்யாண8ான பல வெபண்�ள் தங்�ள் �ணவர்�ளின் ரை�ரையப் 
பிடித்துக்வெ�ாண்டு நாணத்துடன் வந்த �ாட்சி இவரை� நான் வாழக்ரை� முழுவதற்கும் 
சிரைறப் பிடித்து விட்நடன் என்று உலகிற்கு �ாண்பிக்கும் வித8ா� உலா வந்து 
வெ�ாண்டிருந்தனர். 
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சிறு குழந்ரைத�ள் பலூனுக்கும், ஐஸ் கிரீமிற்கும் அடம் பிடிக்� வெபற்நறார் அவர்�ரைள 
ச8ாதானம் வெசய்யும் �ாட்சி�ரைளயும் �ாண முடிந்தது. எங்கும் ஒந� ஆ�வா�ம் ஒந� 
8கிழ்ச்சி.  ஆலயம் சாரைலரைய அடுத்நத அரை8ந்திருந்தும் கூட நபாக்குவ�த்ரைத 
நிறுத்தவில்ரைல. ஒரு பக்�ம் வா�னங்�ள் வெசன்று வெ�ாண்டும் வந்து வெ�ாண்டும் 
இருந்தரைத பார்த்து ஆச்சரிய8ா� இருந்தது.  

ஆலயத்திற்�ான ஐந்து அலங்�ரிக்�ப்பட்டிருந்த யாரைன�ள் ரை8தானத்தின் நடுநவ 
நின்றிருந்தன. ரை8தானத்தில் ஒரு �ட்டிடம் இருந்தது அதன் கூரை�யில் வெசன்று அ8ர்ந்து 
வெ�ாண்நடாம். அடிநயானுரைடய நண்பர் சுந்தர் அவர்�ள் புரை�ப்படம் எடுத்து தள்ளிக் 
வெ�ாண்டிருந்தார். வெ8ல்ல வெ8ல்ல 8ற்ற யாரைன�ள் வ� ஆ�ம்பித்தன, வந்த யாரைன�ள் 
நின்றிருந்த யாரைன�ளின் இரு புறமும்  வெசன்று ஒந� வரிரைசயில் நின்று வெ�ாண்டன. 
இப்பூ� விழாவில்   15 யாரைன�ள் �லந்து வெ�ாண்டன.   

அருகில் இருந்த உயர்ந்த �ட்டிடங்�ளின் கூரை�யிலும், ஏன் 8�க்கிரைள�ளிலும் கூட 
8னிதத் தரைல�ள்.  உய�த்தில் இருந்து பார்க்கும் நபாது இவ்வளவு கூட்டத்ரைதயும் 
முழுதா� பறரைவப் பார்ரைவயில் �ாண முடியு8ல்லவா? 
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யாரைன�ள் அரைனத்தும் அணிவகுத்து நின்ற பின்னர் பஞ்ச வாத்தியத்ரைத  வெ8ல்ல  
இரைசக்� வெதாடங்கினர்.  வாத்திய �ரைலஞர்�ரைள சுற்றி நின்று பலர் அவர்�ரைள 
ஊக்குவித்துக் வெ�ாண்டிருந்தனர். சிலர் ரை�யில் இருந்த துண்டிரைன தாளத்திற்ந�ற்ப   
ந8நல  வீசி  வீசி அவர்�ளுக்கு  ஊக்�8ளித்தனர், சிலர் பலூன்�ரைள வீசிக் வெ�ாண்டு 
பஞ்ச வாத்திய   வாசிப்ரைப வெவகுவா� �சித்தனர். சிலர் ரை�யால் தாளமிட்டு அவர்�ரைள 
ஊக்குவித்தனர். ச8யம் வெசல்ல வெசல்ல வாசிப்பின் நவ�மும் முரைறயும் 
8ாறிக்வெ�ாண்நட வெசன்றது. நடு நடுநவ எக்�ாளங்�ள் 8ற்றும் வெ�ாம்பு�ள் 
ஊதப்பட்டன,  8குடி ந�ட்ட நா�ம் நபால பக்தர்�ள் அரைனவரும் �ட்டுண்டு நின்றனர்.
பலர் இரைசக்ந�ற்ப நடனம்  ஆடத்வெதாடங்கினர். சு8ார் இ�ண்டு 8ணி நந�த்திற்கும் 
ந8லா� வாசித்தனர் இவ்வளவு சத்தத்திலும் யாரைன�ள் மி�ளா8ல் அப்படிநய நின்றன.

அந்தி சாயும் நந�த்தில் முத்துக் குரைட�ள் 8ாற்றப்பட்டன, சா8�ங்�ரைள ஒருவர் வீச, 
8யிற்பிலீ விசிறி�ரைள ஒருவர் அரைசக்� வண்ண வண்ண குரைட�ரைள  அழ�ா� 
சுற்றினர், அந்தி வெவயிலில் குரைட�ளில் இருந்த தங்� வெதாங்�ட்டான்�ள் மின்னியது 
அற்புத8ா� இருந்தது. வெ8ல்ல வெ8ல்ல இருள் �வ்வியது பஞ்ச ந8ளமும் நின்றது. 
ஒவ்வெவான்றா� வெவளியிலிருந்து வந்த யாரைன�ள் தத்தம் இருப்பிடம் திரும்பின 
ஆலயத்தின் ஐந்து யாரைன�ள் ஶ்ரீந�ாவிரைல சுற்றி வந்து வணங்கிச் வெசன்றன. முடிந்தது 
என்று நிரைனத்து இல்லம் திரும்பலாம் என்று நிரைனத்த நபாது பூ�ம் நி�ழ்ச்சியின் 
முத்தாய்ப்பான நி�ழ்ச்சி துவங்கியது. 

ஆம் வாண நவடிக்ரை��ள் ஆ�ம்ப8ாயின, ந��ளம் வாண நவடிக்ரை�க்கு வெபயர் 
வெபற்றதல்லாவா?  முதலில் அதிர் நவட்டு�ள் அரைவ ட8ால், ட8ால் என்று வெவடித்து  
�ாது�ரைள நிரைறத்தன. ந��ளத்தில் வெவடி வழிபாடு சிறப்பு. ந8து தமிழ்நாட்டிலும்  
சுவாமி புறப்பாடு நரைடவெபறும் நபாது அதிர் நவட்டு நபாடும் வழக்�ம் உண்டல்லவா?
அது உங்�ளுக்கு நயன தீட்ரைச அருள எம்வெபரு8ான் திருக்ந�ாவிலிருந்து வெவளிப் 
நபாந்து விட்டார் அரைனவரும் வந்து அவரை� வழிபட்டு அருள் வெபறுங்�ள் என்று 
அறிவிக்கும் ஒரு வழி அது. எம்வெபரு8ான் எவ்விடத்தில் அருள் பாலித்துக்வெ�ாண்டு 
இருக்கிறார் என்பரைத உணர்த்தும் ஒரு சமிக்ரைஞயும் அதுவாகும். அங்கு விரை�வில்  
வெசன்று அவரை� தரிசிக்� அது உதவுகிறது. 

அடுத்த இருண்ட வானத்ரைத ப�லாக்கும் பல் நவறு வித8ான வாண நவடிக்ரை� 
துவங்கியது. நிலத்திலிருந்து சீறிக்வெ�ாண்டு பாய்ந்த வாணங்�ள் ந8நல வெசன்று 
வெவடித்து பல வர்ண பூக்�ளா� விரிந்து �ண்�ளுக்கு விருந்தளித்தன. பச்ரைச, 8ஞ்சள், 
சிவப்பு என்று பல வண்ணங்�ளில் பூக்�ள் வானத்தில் �ாட்சியளித்து 8ரைறந்தது 
அருரை8யான ஒரு ஒலி-ஒளிக் �ாட்சிரைய �ண்டு �ளித்நதாம்.  இன்று வீடு�ள் வெபருகி 
விட்டதால் தீ விபத்துக்�ள் ஏற்படுகின்றன என்பதால் திருவிழாக்�ளில் வாண 
நவடிக்ரை��ள்  மி�வும் குரைறந்து விட்டன.
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மின்வெனாளியில் ஆலயம் மிளிரும் அழகு

 சிறு வயதில் உடு8ரைலப்நபட்ரைடயில் 8ாரியம்8ன் நதர்த்திருவிழாவின் நிரைறநாள் 
குட்ரைட ரை8தானத்தில் �ண்டு �ளித்த வாண நவடிக்ரை��ரைள இன்ரைறய தினம் 
நிரைனவு கூர்ந்து வெ�ாண்நடன். சு8ார் முப்பது ஆண்டு�ளுக்கு பின்னர் ஒரு அற்புத8ான 
வாணநவடிக்ரை�ரைய நநரில் �ண்டு �ளிக்கும் பாக்கியம் கிட்டியது. சு8ார் அரை� 8ணி 
நந�ம் நரைடவெபற்ற அவ்வாண நவடிக்ரை�ரைய �ண்டு �ளித்தது ஒரு 8றக்� முடியாத 
அற்புத அனுபவ8ா� அரை8ந்தது. இவ்வாறு  வெபாக்குளங்�� ப�வதியின் பூ� உற்சவம் 
சிறப்பா� நிரைறவு வெபற்றது. அடுத்து இன்னும் சிறப்பா� நரைடவெபறவுள்ள 
ஆயி�ங்�ண்ணி அம்8னின் பூ�த்திருவிழாரைவ �ாண்நபாம் அன்பர்�நள. 
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அத்தியாயம் -13

13.  ஆயி�ங்�ண்ணி பூ�ம்  

முப்பது யாரைன�ளுடன் ஆயி�ங்�ண்ணி ப�வதியின் பூ�த்திருவிழா இன்னும் சிறப்பா�
நரைடவெபறும் என்று கூறியிருந்தனர் ஆ�நவ அதற்�ா� அதி�ாரைலயிநலநய எழுந்து 
தயார் ஆநனாம். 
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ந��ளத்திற்கு வந்து விட்டு �டற்�ரை�க்கு வெசல்லா8ல் இருந்தால் எப்படி என்று அருகில்
உள்ள �டற்�ரை�க்கு அரைழத்துச் வெசன்றனர். அ�பிக்�டநலா�ம் வெசன்று  சற்று �ாற்று 
வாங்கி வந்நதாம்.  அக்�ாலத்தில் ந��ள இல்லங்�ள் அரைனத்தும் நிரைறய 8�ங்�ளுடன்,
�ாவு எனப்படும் வீட்டின் வழிபாடு இடத்துடன் இருந்தன, தற்நபாது புதிதா� 
�ட்டப்படும் வீடு�ளில்  இரைவ இடம் வெபறுவதில்ரைல. 

அடிநயாங்�ள் தங்கிய வீட்டினரின்  ஒரு பரைழய �ாவுடன் கூடிய  பா�ம்பரிய இல்லம் 
வெசன்று பார்த்துவிட்டு வந்நதாம். வரும் வழிவெயங்கும் பூ�த்திற்கு வரும் பக்தர்�ரைள 
வ�நவற்� வாரைழ, �முகு, வெதன்னங்குரைல�ள் �ட்டிய வ�நவற்பு வரைளயங்�ள் பல 
அரை8த்திருப்பரைதப் பார்த்நதாம். ஓரிடத்தில் பூ�த்தில் பங்கு வெபறும் ஒரு யாரைனயின் 
நிQ உய� வெபாம்ரை8 ஒன்ரைற அரை8த்திருந்தனர். ஓரிடத்தின் ந��ளத்தின் சினி8ா 
நடி�ரின் உருவ வெபாம்ரை8 ஒன்ரைற அரை8த்திருந்தனர். �ாரைல முதநல ஆயி�ங்�ண்ணி 
அம்8ரைன தரிசிக்� சாரி சாரியா� பக்தர்�ள் நவட்டி துண்டு அணிந்து வெ�ாண்டு வெசன்று 
வெ�ாண்டிருந்தனர். 

ஆயி�ங்�ண்ணி ப�வதி
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ஆயி�ங்�ண்ணுரைடயாள் என்று 8ாரியம்8ரைன நாம் தமிழ�த்தில் அரைழப்பது நபால 
இவ்வாலயத்தில் ப�வதிரைய ஆயி�ங்�ண்ணி என்று அரைழத்து வழிபடுகின்றனர்.  
எண்�ண்டியூர் என்ற ஊரில் கிழக்கு திப்பு சுல்தான் சாரைலக்கு அருகில் இவ்வாலயம் 
அரை8ந்துள்ளது. வெபாக்குளங்�ரை� ப�வதி ஆலயம் நபாலநவ சது� ஶ்ரீந�ாவில், பி�மிட் 
கூரை� நாலம்பலத்துடன் அரை8ந்துள்ளது. நாலம்பலத்தின் சுவற்றில் வெதய்வ 
திருவுருவங்�ள் பித்தரைள �வசத்தில் மிளிர்கின்றன.  

ந�ாவிரைல சுற்றிலும் வெபரிய ரை8தானம். வெநடிதுயர்ந்த வெ�ாடி 8�ம் தங்� �வசம் 
பூண்டுள்ளது ஆலயத்தின் உள்ள ஆயி�ங்�ண்ணியின் ந8ல் ரைவத்துள்ள   பக்திரைய  
பரைறசாற்றுகிறது.  வெ�ாடி8�த்திற்கு முன்நன உள்ள �ல் விளக்கிற்கு கூரை� 
அரை8த்துள்ளனர். ஆலயத்திற்கு அருகில் அலுவல� �ட்டிடம் அரை8ந்துள்ளது.  
இடப்புறம் நா�ாயண குரு அவர்�ளின் சிரைல அரை8ந்துள்ளது, ஆனால் அவரை� கூண்டு 
அரை8த்து சிரைறப் படுத்தியுள்ளனர். ரை8தானத்தில் பல பி�ம்8ாண்ட 8�ங்�ள் உள்ளன. 
அவற்றிலும் வெ�ாடி�ள் பறந்து வெ�ாண்டிருந்தன. மின் விளக்கு அலங்�ா�ம் 
வெசய்திருந்தனர். ப�வதி இவ்வாலயத்தில் 8ாரியம்8ன் நபால் Qடா8குடத்துடன் அருள்
பாலிக்கின்றாள். 

8ரைலயாள கும்ப 8ாதம்(8ாசி) மிரு�சீரிட நட்சத்தி�த்தன்று நரைடவெபறுகின்ற 
பூ�த்திருவிழாவில் யாரைன�ளின் அணிவகுப்பு 8ற்றும் குரைட 8ாற்றுதல் 8ற்றும் பஞ்ச 
வாத்திய ந8ளம் சிறப்பு. அவற்ரைறப் பற்றி சிறிது �ாணலாம்.  ந��ள ஆலய 
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வழிபாட்டில் யாரைன வெவகுவா� பயன் படுத்தப்படுகின்றது. யாரைன, 8ரைல 8ற்றும் 
�டல் எத்தரைன முரைற பார்த்தாலும் இன்ப8ளிக்�கூடியது என்று கூறுவர். குறிப்பா� 
குழந்ரைத�ள் யாரைன�ரைள மி�வும் விரும்புவர்.

யாரைன என்றவுடன் அடிநயனுக்கு பள்ளிக் �ாலத்தில் படித்த இப்பாடல் நிரைனவிற்கு 
வருகிறது, இப்பாடல்  அந்த�க்�வி வீ��ா�வ முதலியார் பாடியது,

இம்பர்வான் எல்ரைல இ�ா8ரைனநய பாடி 
என்வெ�ாணர்ந்தாய் பாணா நீ என்றாள் பாணி
வம்பதாம் �ளபம் (சந்தனம்) என்நறன் பூசும் என்றாள்
8ாதங்�ம் (வெபான்) என்நறன் யாம் வாழ்ந்நதாம் என்றாள்
பம்புசீர் நவழம் (�ரும்பு) என்நறன்  தின்னும் என்றாள்
ப�வெடன்நறன் (8ாடு) உழும் என்றாள் பழனம் தன்ரைன
�ம்ப8ா (�ம்பு 8ாவு) என்நறன் நற்�ளியாம் என்றாள்
ரை�ம்8ா(ரை�ரைய உரைடய விலங்கு - யாரைன) என்நறன்  சும்8ா �லங்கினாநள . 

இப்பாடலிலிருந்து வெபருஞ்வெசல்வர்�ளும், அ�சர்�ளும் 8ட்டுந8 யாரைன�ரைள ரைவத்து
பரி8ாரிக்� முடியும் என்பரைத அறியலாம். அக்�ாலத்தில் அ�சர்�ள் நால் வரை�ப் 
பரைட�ளில் யாரைனப்பரைடரையயும் ரைவத்து பரி8ாரித்து வநதனர். 

சு8ார் 300 ஆண்டு�ளா� யாரைன�ள் ஆலயங்�ளின் உற்சவங்�ளில் பங்�ளித்துள்ளன 
என்று சரித்தி� ஆய்வாளர்�ள் கூறுகின்றனர்.  பல ஆலயங்�ள் ஒன்றுக்கு ந8ற்பட்ட 
யாரைன�ரைள வெசாந்த8ா� வெ�ாண்டுள்ளன. குருவாயூர், நசாட்டானிக்�ரை�, எரிந8லி 
சாஸ்தா ஆலயங்�ளில் தினமும் சீநவலி கூட யாரைனயில் ந8ல் உற்சவர் வலம் வந்நத 
நரைடவெபறுவரைத அடிநயன் தரிசித்துள்நளன். குருவாயூரில் அவ்வாலயத்திற்கு 
வெசாந்த8ா� சு8ார் 200  யாரைன�ள் உள்ளன. இவ்வாலயத்தில் நரைடவெபறும் 
யாரைனநயாட்டமும் மி�வும் பி�சித்தம். 

பூ�த்தன்று தங்� மு�ப்படாம் அணிந்த யாரைன�ளின் அணிவகுப்பு நரைடவெபறுகின்றன. 
மி�வும் உய�8ான யாரைன�ளுக்வெ�ன்று பல இ�சி�ர்�ள் உள்ளனர். பி�சித்த வெபற்ற 
யாரைன�ரைளப் பற்றி பள்ளியில் நபாதிக்கின்றனர். 

திருவம்பாடி சந்தி�நச��ன், வெதச்சிக்ந�ாட்டுக்�ாவு �ா8சந்தி�ன், வெசருபுல்லச்நசரி 
பார்த்தன், சுள்ளிப�ம்பில் விஷ்ணுசங்�ர், புதுப்பள்ளி  ந�சவன் ஆகிய யாரைன�ள் சில 
பி�சித்த8ான யாரைன�ள். 

பூ�ம் விழாவிற்கு விளம்ப�ம் வெசய்யும் நபாது பங்வெ�டுத்துக்வெ�ாள்ளும் யாரைன�ளின் 
வெபயர்�ளுடன் விளம்ப�ம் வெசய்கின்றனர். அணிவகுப்பில் �லந்து வெ�ாள்ளும் 
யாரைன�ளுக்கு தங்� மு�ப்படாம் அணிவிப்பதுடன்  �ழுத்தில் 8லர் 8ாரைல, 8ணி 
8ாரைல �ால்�ளிலும் சலங்ரை�, 8ற்றும் 8லர் ச�ங்�ரைள வெ�ாண்டும் அலங்�ரிக்கின்றர். 
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பி�சத்திவெபற்ற யாரைன�ள் அதன் வெபயரை�த் தாங்கி வலம் வருகின்றன. அடுத்து 
வெசண்ரைட பஞ்ச வாத்தியத்ரைதப் பற்றி ஒரு  சிறு குறிப்பு.  

வெசண்ரைட  என்பது ப�வலா�ப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தாள இரைசக்�ருவியாகும். 
இக்�ருவி ப�வலா�க் ந��ளம். �ர்நாட�  8ாநிலத்தின் துளு நாடு பகுதி 8ற்றும் 
தமிழ�த்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. துளு நாட்டில் இது வெசண்நட என்று 
அரைழக்�ப்படுகிறது.

பஞ்ச வாத்திய இரைசக் �ரைலஞர்�ள்

வெசண்ரைட ந8ளம் பண்ரைடய தமிழ் இரைச நதாற்�ருவி    வெ�ாடுவெ�ாட்டி  என்பதன் 
பரிணா8 வளர்ச்சிநய ஆகும். வெசண்ரைட 18 ம் நூற்றாண்டில் முழுரை8யான தற்�ால 
வடிவம் வெபற்றது. வெசண்ரைட நீண்ட உருரைள வடிவத்திலுள்ள 8�க்�ருவியாகும். இது 
இ�ண்டு அடி நீளமும் ஓ�டி விட்டமும் வெ�ாண்டது. இதன் இ�ண்டு முரைன�ளும் 
வெசண்ரைட வட்டங்�ளால் மூடப்பட்டிருக்கின்றன. 

வெபாதுவா� இது பசு 8ாட்டின் நதாலால் உண்டாக்�ப்படுகிறது. �ாரைள 8ாட்டின் நதால்
இதற்கு பயன்படுத்தப்படுவதில்ரைல. த�ம் மிக்� ஒலிக்�ா� பசு 8ாட்டின் அடி வயிற்று 
நதால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெசங்குத்தா� ரைவப்பதற்�ா� வாசிப்பவர்�ளின் 
நதாளிலிருந்து வெதாங்�விடப்படுகிறது. வெசண்ரைடயின் ந8ல் பகுதியில் 8ட்டும் ந�ால் 
வெ�ாட்டப்படுகிறது.
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வெசண்ரைட ந8ளம் 300 ஆண்டு�ள் பழரை8 வாய்ந்தது. வெசண்ரைட ந8ளத்தில் வெசண்ரைட, 
இரைலத்தாளம், குழல் 8ற்றும் வெ�ாம்பு உட்பட நான்கு வாத்தியங்�ள் உள்ளன. 
வெசண்ரைட ந8ளத்தில் உள்ள ந8ள வரை��ள்:

1. பஞ்சாரி ந8ளம்

2. பாண்டி ந8ளம்

3. சம்ப ந8ளம்

4. வெசம்பட ந8ளம்

5. அடந்த ந8ளம்

6. அஞ்சடத ந8ளம்

7) . த்ருவ ந8ளம்

ந8ல்�ண்டவற்றில் முதல் ஆறு ந8ளங்�ள் "வெசம்பட" ந8ளத்தினுள்ளிலும் 
வருகின்றன.  இரைவ�ரைள தவி� ந��ளத்தில் ந8லும்  3 ந8ளங்�ள் உள்ளன �ல்பம், 
ஏ�தசம் 8ற்றும் நவம். சிங்�ாரி ந8ளம் ந8ளக்�ரைல�ளில் நசர்க்�ப்படுவதில்ரைல. 
வெசண்ரைடயும், இரைலத்தாளமும்   தனியா� அ�ங்ந�ற்றியால் அதற்கு வெபயர்  
தாயம்பரை�. அடிநயன் வெசன்ரைனயில் உள்ள ஒரு ஐயப்பன் ஆலயத்தில் 8ண்டல 
பூரைசயின் நபாது தாயம்ப� வாசிப்ரைப இ�சித்துள்நளன். 

பஞ்ச வாத்தியத்தின் தாளக் �ட்டு�ள் பி�மிட் அரை8ப்பில் நவ�ம் கூடிக்வெ�ாண்நட 
வெசல்லும் வரை�யில் அரை8ந்துள்ளது. இ�ண்டு 8ணி நந�ம் வரை� நீளுகின்றது. 
வெசண்ரைட ஒலியின் அதிர்வு அருகில் இருப்நபாருக்கு ஒரு அதிர்ரைவ தானா�நவ 
உருவாக்கி விடும். அந்த இடந8   அதன்  ஒலியால் ‘திடும் திடும்’ என அதிரும்.  

முன்னதா�நவ வெசன்று ஒரு �ட்டிடத்தின் ந8ல் அ8ர்ந்து வெ�ாண்நடாம்.  முழுதும் 
அலங்�ரிக்�ப்பட்ட பி�தான யாரைன வந்தவுடன் அதன் ந8ல் ஆயி�ங்�ண்ணி 
அம்8னின் திருவுருவத்ரைத (திடும்பு) ஏற்றும் நபாது  அம்பிலி உற்சவ �மிட்டியினர் 
ஒந� நிற ந8ற்சட்ரைடயுடன் நின்று அம்8ரைன வ�நவற்றனர். 8லர் தூவி வழிபட்டனர். 
அதிர் நவட்டு�ள் அதிர்ந்தன. வெசண்ரைட ந8ளம்  8ங்�ள இரைச இரைசத்தனர். பின்னர் 
ந�ாவிரைல சுற்றி வந்து ரை8யத்தில் தனக்�ான இடத்தில் நின்றது. பின்னர் 
ஒவ்வெவான்றா� 8ற்ற யாரைன�ள் வந்து நசர்ந்து வெ�ாண்டன. ஒவ்வெவாரு யாரைனயின் 
மு�ப்படாமும் நவறு நவறா� இருந்தது. 

ரை8தானத்தில் முப்பது யாரைன�ளும் ஒந� வரிரைசயா�  நிற்� முடியாது என்பதால் ’’ப” 
வடிவத்தில் நிறுத்தியிருந்தனர். இரு பக்�மும் ஐந்து , ஐந்து யாரைன�ரைளயும், 
ந�ாவிரைலப் பார்த்தவாறு இருபது யாரைன�ரைளயும் நிறுத்தியிருந்தனர். யாரைன�ள் 
அணிவகுத்தபின் வெசண்ரைட ந8ளக் �ச்நசரி துவங்கியது.  பக்தர் கூட்டம் முந்ரைதய 
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நாரைள விட அதி�8ா�நவ இருந்தது. வெசண்ரைட ந8ளக் �ச்நசரிரையயும் இ�சித்நதாம், 
அரைத இ�சிக்கும் அன்பர்�ளின் நசஷ்ரைட�ரைளயும் இ�சித்நதாம். அதுவும் ஒந� 
வித8ான பலூரைன ரை�யில் உயர்த்திப் பிடித்துக்வெ�ாண்டு இரைசக்ந�ற்றவாறு 
நூற்றுக்�ணக்�ாநனார் ஆட்டி இ�சித்தது �ண் வெ�ாள்ளாக் �ாட்சியா� இருந்தது. 

30 யாரைன�ள் ப வடிவில் அணிவகுத்து நிற்கும் அழகு
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இவ்வாலய பூ�த்தின் சிறப்பு என்னவெவன்றால் யாரைன அணிவகுப்பு முடிந்த பின்னர் 
வெதாடங்கிய �ரைல நி�ழ்ச்சி�ள்தாம். இ�வு சு8ார் எழு 8ணிக்கு துவங்கிய �ரைல 
நி�ழ்ச்சி�ள் 8று நாள் 8தியம் ஆறாட்டு முடியும் வரை� நீடித்தது. ஒவ்வெவாரு �ரைலக் 
குழுவினருக்கும் அரை� 8ணி நந�ம் ஒதுக்கியிருந்தனர். 

அவர்�ள் அருகில் உள்ள ஒரு ரை8தானத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்து ஆலயத்தின் 
ரை8தானத்தில் அம்8னுக்கு முன்னர் தங்�ளுரைடய ஆட்டங்�ரைள �ாண்பித்து விட்டு 
பின்னர் திரும்பி வெசன்றனர். 

பி�ம்8ாண்ட8ான சுவாமி உருவத்தினர் இந்த �ரைல நி�ழ்ச்சிரைய துவக்கினர், �நணசர், 
சிவன், ப�வதி, ந�சிம்8ர், இ�ா8ர் நபான்று பல் வெதய்வ உருவத்தினர் வந்து வெசன்றனர். 
அடித்து பி�ம்8ாண்ட8ான ���ங்�ரைள சு8ந்த குழுவினர் வந்து ஆடி விட்டு வெசன்றனர், 

வெதய்யம் அணியினர் வந்து தங்�ள் திறரை8யிரைன �ாட்டி விட்டு வெசன்றனர். ந��ளத்தில் 
தான் எத்தரைன வித �ரைல வடிவங்�ள் உள்ளன என்று வியக்�ா8ல் இருக்� 
முடியவில்ரைல. நாதஸ்வ�ம், ந8ளத்துடன் ந8து �ாவடி ஆட்டக்குழு ஒன்றும் இதில் 
�லந்து வெ�ாண்டனர்.  �ரைல நி�ழ்ச்சி�ள் இ�வு முழுவதும் இருந்ததால் வாண 
நவடிக்ரை� இருக்�வில்ரைல. இவ்வாறு ஆயி�ங்�ண்ணியின் பூ�த்ரைதயும் �ண்டு 
�ளித்நதாம்.
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ந��ளம் தனது �ழி மு�த்திற்கு( Back Water) வெபயர் வெபற்றதல்லவா? இப்பயணத்தின் 
நபாது �ழிமு�த்தில் படகு பயணம் வெசய்யும் வாய்ப்பும் கிட்டியது. 
வெபாக்குளங்�ரை�க்கு அருகில் �ழி மு�த்தில் இ�ாQா தீவு என்னும் ஒரு சிறு தீவு உள்ளது 
அரைதவெயாட்டி ஒரு வெபாழுதுநபாக்கு பூங்�ாவும் உள்ளது. நாலம்பல யாத்திரை�யின் 
நிரைற நாள் �ாரைல படகில் பயணம் வெசய்து அத்தீவு வரை� வெசன்று விட்டு வந்நதாம். தீவு
முழுவதும் தில்ரைல(Mangrove) 8�ங்�ளால் நிரைறந்திருந்ததால் அங்கு இறங்� 
முடியவில்ரைல. படகில் இருந்நத சுற்றிப் பார்த்துவிட்டு வந்நதாம். இவ்வாறு இந்த 
யாத்திரை� மி�வும் சிறப்பா� நிரைறவு வெபற்றது.
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அடிநயனது நண்பர் திரு.சுந்தர், இப்புத்த�த்தில் உள்ள புரை�ப்படங்�ள் அரைனத்தும் 
அவர் ரை� வண்ணம், அவ�து நண்பர் திரு. ப�சு�ா8ன் 8ற்றும் அவ�து 8ரைனவி திரு8தி.
வத்சலா அவர்�ளுக்கு அனந்த ந�ாடி நன்றி. திரு8தி. வத்சலா அவர்�ளின் வெசாந்த 
ஊர்தான் வெபாக்குளங்�ரை�, அவர்�ளின் தாய் வீட்டில்தான் வெசன்று தங்கி இந்த 
யாத்திரை�ரைய ந8ற்வெ�ாண்நடாம். அருரை8யான விருந்நதாம்பலுடன் எங்�ரைள 
வெ�ௌ�வித்தனர். .  ந��ளத்ரைதப் பற்றியும், அதன் பா�ம்பரியத்ரைதயும் பற்றியும் பல 
த�வல்�ரைள இந்த யாத்திரை�யின் நபாது அறிந்து வெ�ாண்நடாம்.    அவர்�ள் 
குடும்பத்தினர் அரைனவருக்கும் மிகுந்த நன்றியுடன் இப்புத்த�த்ரைத நிரைறவு 
வெசய்கின்நறன் .
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FreeTamilEbooks.com - எங்�ரைளப் பற்றி
மின்புத்த�ங்�ரைளப் படிக்� உதவும் �ருவி�ள்:

மின்புத்த�ங்�ரைளப் படிப்பதற்வெ�ன்நற ரை�யிநலநய ரைவத்துக் வெ�ாள்ளக்கூடிய பல 
�ருவி�ள் தற்நபாது சந்ரைதயில் வந்துவிட்டன. Kindle, Nook, Android Tablets நபான்றரைவ 
இவற்றில் வெபரும்பங்கு வகிக்கின்றன. இத்தரை�ய �ருவி�ளின் 8திப்பு தற்நபாது 4000 
முதல் 6000 ரூபாய் வரை� குரைறந்துள்ளன. எனநவ வெபரும்பான்ரை8யான 8க்�ள் 
தற்நபாது இதரைன வாங்கி வருகின்றனர்.

ஆங்கிலத்திலுள்ள மின்புத்த�ங்�ள்:

ஆங்கிலத்தில் லட்சக்�ணக்�ான மின்புத்த�ங்�ள் தற்நபாது கிரைடக்�ப் வெபறுகின்றன. 
அரைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. நபான்ற வடிவங்�ளில் இருப்பதால், அவற்ரைற 
ந8ற்கூறிய �ருவி�ரைளக் வெ�ாண்டு நாம் படித்துவிடலாம்.

தமிழிலுள்ள மின்புத்த�ங்�ள்:

தமிழில் சமீபத்திய புத்த�ங்�வெளல்லாம் ந8க்கு மின்புத்த�ங்�ளா� 
கிரைடக்�ப்வெபறுவதில்ரைல. ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில் மின்புத்த�ங்�ரைள 
வெவளியிடுவதற்�ான ஒர் உன்னத நசரைவயில் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவரை� 
வழங்கியுள்ள தமிழ் மின்புத்த�ங்�ள் அரைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனால் 
இரைவ மி�வும் பரைழய புத்த�ங்�ள்.

சமீபத்திய புத்த�ங்�ள் ஏதும் இங்கு கிரைடக்�ப்வெபறுவதில்ரைல.

சமீபத்திய புத்த�ங்�ரைள தமிழில் வெபறுவது எப்படி?

அந8சான் கிண்டில் �ருவியில் தமிழ் ஆத�வு தந்த பிறகு, தமிழ் மின்னூல்�ள் அங்ந� 
விற்பரைனக்குக் கிரைடக்கின்றன. ஆனால் அவற்ரைற நாம் பதிவிறக்� இயலாது. நவறு 
யாருக்கும் பகி� இயலாது.

சமீப�ால8ா� பல்நவறு எழுத்தாளர்�ளும், பதிவர்�ளும், சமீபத்திய நி�ழ்வு�ரைளப் 
பற்றிய விவ�ங்�ரைளத் தமிழில் எழுதத் வெதாடங்கியுள்ளனர். அரைவ இலக்கியம், 
விரைளயாட்டு, �லாச்சா�ம், உணவு, சினி8ா, அ�சியல், புரை�ப்படக்�ரைல, வணி�ம் 
8ற்றும் த�வல் வெதாழில்நுட்பம் நபான்ற பல்நவறு தரைலப்பு�ளின் கீழ் அரை8கின்றன.

நாம் அவற்ரைறவெயல்லாம் ஒன்றா�ச் நசர்த்து தமிழ் மின்புத்த�ங்�ரைள உருவாக்� 
உள்நளாம்.

அவ்வாறு உருவாக்�ப்பட்ட மின்புத்த�ங்�ள் Creative Commons எனும் உரி8த்தின் கீழ் 
வெவளியிடப்படும். இவ்வாறு வெவளியிடுவதன் மூலம் அந்தப் புத்த�த்ரைத எழுதிய மூல 
ஆசிரியருக்�ான உரிரை8�ள் சட்டரீதியா�ப் பாது�ாக்�ப்படுகின்றன. அநத நந�த்தில் 
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அந்த மின்புத்த�ங்�ரைள யார் நவண்டு8ானாலும், யாருக்கு நவண்டு8ானாலும், 
இலவச8ா� வழங்�லாம்.

எனநவ தமிழ் படிக்கும் வாச�ர்�ள் ஆயி�க்�ணக்கில் சமீபத்திய தமிழ் 
மின்புத்த�ங்�ரைள இலவச8ா�நவ வெபற்றுக் வெ�ாள்ள முடியும்.

தமிழிலிருக்கும் எந்த வரைலப்பதிவிலிருந்து நவண்டு8ானாலும் பதிவு�ரைள 
எடுக்�லா8ா?

கூடாது.

ஒவ்வெவாரு வரைலப்பதிவும் அதற்வெ�ன்நற ஒருசில அனு8தி�ரைளப் வெபற்றிருக்கும். ஒரு
வரைலப்பதிவின் ஆசிரியர் அவ�து பதிப்பு�ரைள “யார் நவண்டு8ானாலும் 
பயன்படுத்தலாம்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தால் 8ட்டுந8 அதரைன நாம் பயன்படுத்த 
முடியும்.

அதாவது “Creative Commons” எனும் உரி8த்தின் கீழ் வரும் பதிப்பு�ரைள 8ட்டுந8 நாம் 
பயன்படுத்த முடியும்.

அப்படி இல்லா8ல் “All Rights Reserved” எனும் உரி8த்தின் கீழ் இருக்கும் பதிப்பு�ரைள 
நம்8ால் பயன்படுத்த முடியாது.

நவண்டு8ானால் “All Rights Reserved” என்று விளங்கும் வரைலப்பதிவு�ரைளக் 
வெ�ாண்டிருக்கும் ஆசிரியருக்கு அவ�து பதிப்பு�ரைள “Creative Commons” உரி8த்தின் கீழ் 
வெவளியிடக்ந�ாரி நாம் ந8து நவண்டுந�ாரைளத் வெதரிவிக்�லாம். ந8லும் அவ�து 
பரைடப்பு�ள் அரைனத்தும் அவருரைடய வெபயரின் கீநழ தான் வெவளியிடப்படும் எனும் 
உறுதிரையயும் நாம் அளிக்� நவண்டும்.

வெபாதுவா� புதுப்புது பதிவு�ரைள  உருவாக்குநவாருக்கு அவர்�ளது பதிவு�ள்  நிரைறய 
வாச�ர்�ரைளச் வெசன்றரைடய நவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும். நாம் அவர்�ளது 
பரைடப்பு�ரைள எடுத்து இலவச மின்புத்த�ங்�ளா� வழங்குவதற்கு  ந8க்கு
அவர்�ள் அனு8தியளித்தால், உண்ரை8யா�நவ அவர்�ளது பரைடப்பு�ள் 
வெபரும்பான்ரை8யான 8க்�ரைளச் வெசன்றரைடயும். வாச�ர்�ளுக்கும் நிரைறய புத்த�ங்�ள் 
படிப்பதற்குக் கிரைடக்கும்

வாச�ர்�ள் ஆசிரியர்�ளின் வரைலப்பதிவு மு�வரி�ளில் கூட அவர்�ளுரைடய 
பரைடப்பு�ரைள நதடிக் �ண்டுபிடித்து படிக்�லாம். ஆனால் நாங்�ள் வாச�ர்�ளின் 
சி�8த்ரைதக் குரைறக்கும் வண்ணம் ஆசிரியர்�ளின் சிதறிய வரைலப்பதிவு�ரைள ஒன்றா� 
இரைணத்து ஒரு முழு மின்புத்த�ங்�ளா� உருவாக்கும் நவரைலரையச் வெசய்கிநறாம். 
ந8லும் அவ்வாறு உருவாக்�ப்பட்ட புத்த�ங்�ரைள “மின்புத்த�ங்�ரைளப் படிக்� 
உதவும் �ருவி�ள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவரை8க்கும் நவரைலரையயும் வெசய்கிநறாம்.
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FreeTamilEbooks.com

இந்த வரைலத்தளத்தில்தான் பின்வரும் வடிவரை8ப்பில் மின்புத்த�ங்�ள் �ாணப்படும்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இந்த வரைலதளத்திலிருந்து யார் நவண்டு8ானாலும் மின்புத்த�ங்�ரைள இலவச8ா�ப் 
பதிவிறக்�ம்(download) வெசய்து வெ�ாள்ளலாம்.

அவ்வாறு பதிவிறக்�ம்(download) வெசய்யப்பட்ட புத்த�ங்�ரைள யாருக்கு 
நவண்டு8ானாலும் இலவச8ா� வழங்�லாம்.

இதில் நீங்�ள் பங்�ளிக்� விரும்புகிறீர்�ளா?

நீங்�ள் வெசய்யநவண்டியவெதல்லாம் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும் 
வரைலப்பதிவு�ளிலிருந்து பதிவு�ரைள
எடுத்து, அவற்ரைற LibreOffice/MS Office நபான்ற wordprocessor-ல் நபாட்டு ஓர் எளிய 
மின்புத்த�8ா� 8ாற்றி எங்�ளுக்கு அனுப்பவும்.

அவ்வளவுதான்!

ந8லும் சில பங்�ளிப்பு�ள் பின்வரு8ாறு:

1. ஒருசில பதிவர்�ள்/எழுத்தாளர்�ளுக்கு அவர்�ளது பரைடப்பு�ரைள “Creative 
Commons” உரி8த்தின்கீழ் வெவளியிடக்ந�ாரி மின்னஞ்சல் அனுப்புதல் 

2. தன்னார்வலர்�ளால் அனுப்பப்பட்ட மின்புத்த�ங்�ளின் உரிரை8�ரைளயும் 
த�த்ரைதயும் பரிநசாதித்தல் 

3. நசாதரைன�ள் முடிந்து அனு8தி வழங்�ப்பட்ட த�8ான மின்புத்த�ங்�ரைள ந8து 
வரைலதளத்தில் பதிநவற்றம் வெசய்தல் 

விருப்பமுள்ளவர்�ள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும் மு�வரிக்கு மின்னஞ்சல் 
அனுப்பவும்.

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பணம் சம்பாதிப்பவர்�ள் யார்?

யாருமில்ரைல.

இந்த வரைலத்தளம் முழுக்� முழுக்� தன்னார்வலர்�ளால் வெசயல்படுகின்ற ஒரு 
வரைலத்தளம் ஆகும். இதன் ஒந� நநாக்�ம் என்னவெவனில் தமிழில் நிரைறய 
மின்புத்த�ங்�ரைள உருவாக்குவதும், அவற்ரைற இலவச8ா� பயனர்�ளுக்கு 
வழங்குவதுந8 ஆகும்.ந8லும் இவ்வாறு உருவாக்�ப்பட்ட மின்புத்த�ங்�ள், ebook 
reader ஏற்றுக்வெ�ாள்ளும் வடிவரை8ப்பில் அரை8யும்.

 125 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


நாலம்பல  யாத்திரை�

இத்திட்டத்தால் பதிப்பு�ரைள எழுதிக்வெ�ாடுக்கும் ஆசிரியர்/பதிவருக்கு என்ன லாபம்?

ஆசிரியர்/பதிவர்�ள் இத்திட்டத்தின் மூலம் எந்தவித8ான வெதாரை�யும் 
வெபறப்நபாவதில்ரைல. ஏவெனனில், அவர்�ள் புதிதா� இதற்வெ�ன்று எந்தஒரு பதிரைவயும் 
எழுதித்த�ப்நபாவதில்ரைல.

ஏற்�னநவ அவர்�ள் எழுதி வெவளியிட்டிருக்கும் பதிவு�ரைள எடுத்துத்தான் நாம் 
மின்புத்த�8ா� வெவளியிடப்நபாகிநறாம்.

அதாவது அவ�வர்�ளின் வரைலதளத்தில் இந்தப் பதிவு�ள் அரைனத்தும் இலவச8ா�நவ
கிரைடக்�ப்வெபற்றாலும், அவற்ரைறவெயல்லாம் ஒன்றா�த் வெதாகுத்து ebook reader நபான்ற 
�ருவி�ளில் படிக்கும் விதத்தில் 8ாற்றித் தரும் நவரைலரைய இந்தத் திட்டம் வெசய்கிறது.

தற்நபாது 8க்�ள் வெபரிய அளவில் tablets 8ற்றும் ebook readers நபான்ற �ருவி�ரைள 
நாடிச் வெசல்வதால் அவர்�ரைள வெநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பா� அரை8யும்.

ந�ல் எடுப்பரைத அனு8திக்கும் வரைலதளங்�ள் ஏநதனும் தமிழில் உள்ளதா?

உள்ளது.

பின்வரும் தமிழில் உள்ள வரைலதளங்�ள் ந�ல் எடுப்பதிரைன அனு8திக்கின்றன.

1. www.vinavu.com

2. www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com

4. kaniyam.com

5. blog.ravidreams.net

எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் Creative Commons உரி8த்தின் கீழ் அவ�து பரைடப்பு�ரைள 
வெவளியிடு8ாறு கூறுவது?

இதற்கு பின்வரு8ாறு ஒரு மின்னஞ்சரைல அனுப்ப நவண்டும்.

<துவக்�ம்>

உங்�ளது வரைலத்தளம் அருரை8 [வரைலதளத்தின் வெபயர்].

தற்நபாது படிப்பதற்கு உபநயா�ப்படும் �ருவி�ளா� Mobiles 8ற்றும் பல்நவறு 
ரை�யிருப்புக் �ருவி�ளின் எண்ணிக்ரை� அதி�ரித்து வந்துள்ளது.
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இந்நிரைலயில் நாங்�ள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனும் வரைலதளத்தில், பல்நவறு 
தமிழ் மின்புத்த�ங்�ரைள வெவவ்நவறு துரைற�ளின் கீழ் நச�ரிப்பதற்�ான ஒரு புதிய 
திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்நளாம்.

இங்கு நச�ரிக்�ப்படும் மின்புத்த�ங்�ள் பல்நவறு �ணிணிக் �ருவி�ளான Desktop,ebook 
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS நபான்றவற்றில் படிக்கும் வண்ணம் 
அரை8யும். அதாவது இத்தரை�ய �ருவி�ள் support வெசய்யும் odt, pdf, ebub, azw நபான்ற 
வடிவரை8ப்பில் புத்த�ங்�ள் அரை8யும்.

இதற்�ா� நாங்�ள் உங்�ளது வரைலதளத்திலிருந்து பதிவு�ரைள
வெபற விரும்புகிநறாம். இதன் மூலம் உங்�ளது பதிவு�ள்
உல�ளவில் இருக்கும் வாச�ர்�ளின் �ருவி�ரைள நந�டியா�ச் வெசன்றரைடயும்.

எனநவ உங்�ளது வரைலதளத்திலிருந்து பதிவு�ரைள  பி�திவெயடுப்பதற்கும் அவற்ரைற 
மின்புத்த�ங்�ளா� 8ாற்றுவதற்கும் உங்�ளது அனு8திரைய நவண்டுகிநறாம்.

இவ்வாறு உருவாக்�ப்பட்ட மின்புத்த�ங்�ளில் �ண்டிப்பா� ஆசிரிய�ா� உங்�ளின் 
வெபயரும் 8ற்றும் உங்�ளது வரைலதள மு�வரியும் இடம்வெபறும். 

ந8லும் இரைவ “Creative Commons” உரி8த்தின் கீழ் 8ட்டும்தான் வெவளியிடப்படும் 
எனும் உறுதிரையயும் அளிக்கிநறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/

நீங்�ள் எங்�ரைள பின்வரும் மு�வரி�ளில் வெதாடர்பு வெ�ாள்ளலாம்.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com 
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

G +: https://plus.google.com/communities/108817) 7) 6049217) 7) 97) 0948

நன்றி.

</முடிவு>

ந8ற்கூறியவாறு ஒரு மின்னஞ்சரைல உங்�ளுக்குத் வெதரிந்த அரைனத்து 
எழுத்தாளர்�ளுக்கும் அனுப்பி அவர்�ளிடமிருந்து அனு8திரையப் வெபறுங்�ள்.

முடிந்தால் அவர்�ரைளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்�ளுரைடய வரைலதளத்தில் 
பயன்படுத்தச் வெசால்லுங்�ள்.

�ரைடசியா� அவர்�ள் உங்�ளுக்கு அனு8தி அளித்து அனுப்பியிருக்கும் 
மின்னஞ்சரைலfreetamilebooksteam@gmail.com எனும் மு�வரிக்கு அனுப்பி ரைவயுங்�ள்.
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ஓர் எழுத்தாளர் உங்�ளது உங்�ளது நவண்டுந�ாரைள 8றுக்கும் பட்சத்தில் என்ன 
வெசய்வது?

அவர்�ரைளயும் அவர்�ளது பரைடப்பு�ரைளயும் அப்படிநய விட்டுவிட நவண்டும்.

ஒருசிலருக்கு அவர்�ளுரைடய வெசாந்த முயற்சியில் மின்புத்த�ம் தயாரிக்கும் 
எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆ�நவ அவர்�ரைள நாம் மீண்டும் மீண்டும் வெதாந்த�வு 
வெசய்யக் கூடாது.

அவர்�ரைள அப்படிநய விட்டுவிட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்தாளர்�ரைள நநாக்கி ந8து 
முயற்சிரையத் வெதாட� நவண்டும்.

மின்புத்த�ங்�ள் எவ்வாறு அரை8ய நவண்டும்?

ஒவ்வெவாருவ�து வரைலத்தளத்திலும் குரைறந்தபட்சம் நூற்றுக்�ணக்கில் பதிவு�ள் 
�ாணப்படும். அரைவ வரை�ப்படுத்தப்பட்நடா அல்லது வரை�ப்படுத்தப் படா8நலா 
இருக்கும்.

நாம் அவற்ரைறவெயல்லாம் ஒன்றா�த் தி�ட்டி ஒரு வெபாதுவான தரைலப்பின்கீழ் 
வரை�ப்படுத்தி மின்புத்த�ங்�ளா�த் தயாரிக்�லாம். அவ்வாறு வரை�ப்படுத்தப்படும் 
மின்புத்த�ங்�ரைள பகுதி-I பகுதி-II என்றும் கூட தனித்தனிநய பிரித்துக் வெ�ாடுக்�லாம்.

தவிர்க்� நவண்டியரைவ�ள் யாரைவ?

இனம், பாலியல் 8ற்றும் வன்முரைற நபான்றவற்ரைறத் தூண்டும் வரை�யான பதிவு�ள் 
தவிர்க்�ப்பட நவண்டும்.

எங்�ரைளத் வெதாடர்பு வெ�ாள்வது எப்படி?

நீங்�ள் பின்வரும் மு�வரி�ளில் எங்�ரைளத் வெதாடர்பு வெ�ாள்ளலாம்.

• email : reetamilebooksteam@gmail.com 

• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817) 7) 6049217) 7) 97) 0948 
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இத்திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்�ள் யார்?

குழு – https://freetamilebooks.com/meet-the-team/

Supported by

• Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org 

• Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/ 
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